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SEMESTRI I PARË 

LËNDËT MËSIMORE – TË OBLIGUESHME 
 

Titulli i lëndës: Hyrje në gramatikën e gjuhës gjermane  

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Hyrje në gramatikën e gjuhës gjermane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: viti i I, semestri i I 

Numri i orëve në javë: 2 + 2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti 

Të dhënat kontaktuese:  vjosa.hamiti@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kjo lëndë i ofron studentëve njohuri bazike rreth 

gjuhësisë gjermane. Do të fitohen njohuri për 

terminologjinë gramatikore, për pjesët e ligjëratës, për 

funksionet dhe përdorimin e pjesëve të ligjëratës.  

Lënda ua prezanton studentëve konceptet bazë të 

gramatikës së gjuhës gjermane duke aplikuar qasjen 

nga lart poshtë, nga njësia më e madhe sintetike nëpër 

hierarkinë e njësive gjuhësore. Lënda kombinon 

teorinë me praktikën në mënyrë që t’i aftësojë 

studentët që ta interpretojnë teorinë në praktikë. 
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Qëllimet e lëndës:  Të vetëdijësojë studentët për aspekte të veçanta të 

sistemit gjuhësor; 

 Studentët të thellojnë njohuritë mbi konceptet 

themelore të gramatikës së gjuhës gjermane;  

 T’i mësojnë funksionet e të gjitha pjesëve të 

ligjëratës dhe t’i përdorin drejt ato.   

 Të zgjerojë njohuritë e tyre gjuhësore dhe meta-

linguistike; 

 T’i motivojë studentët t’i hulumtojnë rregullat dhe 

rregullsitë, një hap tutje drejt mendimit kritik dhe 

mësimit të pavarur; 

 T’i aftësojë studentët t’i kuptojnë dhe përdorin 

termet themelore të gramatikës së gjuhës gjermane 

dhe asaj shqipe, duke i krahasuar ato, në mënyrë që 

t’i transferojnë njohuritë dhe shkathtësitë; 

 T’i aftësojë studentët ta përdorin dhe ta 

përshkruajnë sistemin gjuhësor; 

 T’i aftësojë studentët të monitorojnë progresin e 

tyre dhe të zhvillojnë teknikat vetë-korrigjuese që 

i çojnë drejt mësim nxënies gjatë tërë jetës. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies:  Të dallojë pjesët e ligjëratës së gjuhës gjermane, 

 Të përshkruajnë aspekte të ndryshme të sistemit 

gjuhësor lidhur me sintaksën, morfologjinë, dhe 

rregullat e fjalëformimit në gjuhën gjermane; 

 Të përdorin terminologjinë bazë të gramatikës së 

gjuhës gjermane me vetëbesim të rritur; 

 Të demonstrojnë saktësi të ngritur në përdorimin e 

gjuhës gjermane; 

 Të krahasojnë sistemet gjuhësore të shqipes dhe 

gjermane;  

 Të dallojë pjesët e ligjëratës së gjuhës gjermane, 

 Të përshkruajnë aspekte të ndryshme të sistemit 

gjuhësor lidhur me sintaksën, morfologjinë, dhe 

rregullat e fjalëformimit në gjuhën gjermane; 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2 15 30 
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Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 1                                 15 15 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                15 30 

Përgatitja për provimin final  6                                    4 18 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                  15 15 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  153: 25=6.12 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies do të jetë me studentin në qendër dhe 

interaktive. Puna në klasë, puna në grup, puna në çift do të jenë të shpeshta, 

dhe do të mbështeten në materialin që do të trajtohet dhe shkathtësitë, 

strategjitë e detyrat që do të aplikohen. Prandaj, pjesëmarrja aktive e 

studentëve do të jenë komponentë qenësore për arritjen e objektivave të 

lëndës, si dhe arritjen e rezultateve të pritshme. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 5%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Provimi final 80%. 

Literatura primare:  Ligjerata: 

1. DUDEN 4 (2016): Die Grammatik. Mannheim. Wien. Zürich. Leipzig. 

2. Habermann, Mechtild/Diewald, Gabriele/ Thurnaur, Maria (2009) :  

DUDEN - Fit für das Bachelorstudium: Grundwissen Grammatik für 

Sprachstudiengänge  

3. Helbig/Buscha (2013): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht. Leipzig.  

4. Hentschel, Elke/ Weydt, Harald (2013): Handbuch der deutschen 

Grammatik, Berlin  

Ushtrime:  

1. Helbig/Buscha (2002): Übungsgrammatik.  Leipzig. 
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2. Dreyer/Schmitt (2013): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 

Neubearbeitung, Lehr- und Übungsbuch: 'Die neue Gelbe'. 

Neubearbeitung. Ismaning/München 

Literatura shtesë:   1. Zifonun,G/ Hoffmann,L / Stecker, B. , (1997): Grammatik der deutschen 

Sprache ,1, 2, 3 , Berlin/New York,  

2. Eisenberg, Peter(2013): Grundriss der deutschen Grammatik/Das Wort, 

Stuttgart  

3. Eisenberg, Peter(2013): Grundriss der deutschen Grammatik/Der Satz, 

Stuttgart  

4. Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik, München   

5. Karin Hall/Barbara Schneider (2013): Übungsgrammatik für 

Fortgeschrittene DaF. Ismaning/München. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Das Wort:  

Lexem und Wortform 

Java 2: Was ist Grammatik?  

-Zeichen, 

-Wortartarten  

-Lexikalische und syntaktische Wortart  

-Flexion  

-Zur Abgrenzung von Flexion und -Wortbildung  

-Flexionsmittel 

Java 3: Artikelwörter und Pronomen: 

-Artikel-  Abgrenzung als Wortklasse: 

-definiter Artikel (bestimmter Artikel)  der, die , das 

-indefiniter Artikel (unbestimmter Artikel) ein, eine 

-Nullartikel 

- Wortstellung und Deklination 

Java 4: Artikelwörter und Pronomen: 

-Pronomen- Abgrenzung als Wortklasse (Gebrauch und Aufteilung) 

-Das Personalpronomen  

-Das Reflexivpronomen  

-Possessive Artikelwörter und Pronomen  

-Demonstrative Artikelwörter und  Pronomen 

-Numeralien 

Java 5: Substantiv- Abgrenzung als Wortklasse: 

-Die Bedeutungsgruppen des Substantivs  

-Das Genus des Substantivs 
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-Die Kasusflexion des Substantivs  

Java 6: Substantiv: 

-Der Numerus des Substantivs (Singular und Plural) 

-Zum Verhältnis von Numerus- und Kasusflexion Deklination 

Java 7: Verb: 

-Morphologische Klassifikation 

-Semantische Klassifikation 

-Syntaktische Klassifikation 

Java 8: Verb- Konjugation im Indikativ: 

 -Tempusystem im Deutschen 

 -Synthetische Tempusbildung  

-Analytische Tempusbildung  

Java 9: Verb-Konjugation im Indikativ:  

-Vollverben: regelmäßige, unregelmäßige Verben 

-Hilfsverben 

-Mischverben 

-Rektion der Verben 

Java 10: Verb- Konjugation im Indikativ:  

-Bildung der Vergangenheitsformen mit haben und/ oder sein 

-Transitive und intransitive Verben 

-Reflexive Verben  

Java 11: Verb- Konjugation im Indikativ:  

-Modalverben (Modifizierende Vb.) 

-Trennbare und untrennbare Verben 

Java 12:   Verb- Imperativ: 

-Gebrauch und Bildung 

Java 13:     Präpositionen- als Wortart:  

-Entstehung  

-Stellung  

-Bedeutung und Funktion  

Java 14:   Präpositionen: 

- Kasusrektion 

-Verschmelzung von Präposition und Artikel 

Java 15:    Partikel:  

-Konjunktionen 

-Koordinierende und subordinierende Konjunktion 

-Interjektionen 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri 

mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë 

e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e 

tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, 

siç parashihet me rregulloret e UP-së. 
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Titulli i lëndës: Gjuhë gjermane I 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Gjuhë gjermane I 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i I-rë | Semestri i I-rë 

Numri i orëve në javë: 2+4 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Sadije Rexhepi 

Të dhënat kontaktuese:  sadije.rexhepi@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Lënda Gjuhë gjermane I synon zhvillimin e 

shkathtësive komunikative dhe sociale të nevojshme 

për komunikim në një gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, 

të folurit dhe të dëgjuarit; përvetësimin e njohurive 

për strukturën e gjuhës; sensibilizimin për aspektet 

ndërkulturore. Ushtrohen strategji të ndryshme të të 

lexuarit (global, selektiv e të detajuar), fjalori 

zgjerohet me shprehje më komplekse të nivelit B1. 

Gjatë ligjëratave trajtohen struktura gramatikore në 

nivelin B1; ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet 

e llojeve të ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato 

receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen 

përmes trajtimit të temave ndryshme. Njëkohësisht 

bëhet pasurimi i fjalorit të studentëve me fjalë e 

konstrukte fjalish që përdoren gjatë komunikimit. 

Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas 

teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që 

ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e gjuhës 

gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e 

shkathtësisë së të dëgjuarit, et 

mailto:sadije.rexhepi@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimet kryesore të kësaj lënde janë: 

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe 

produktive të studentit në nivelin B1 të 

Kornizës së Përbashkët Evropiane; 
- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues 

eficient dhe fleksibil i gjuhës gjermane si për 

qëllime personale ashtu edhe për ato 

profesionale; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë 

e tyre për të komunikuar me folësit burimorë 

dhe joburimorë të gjermanishtes;  

- të zhvillojë shkathtësitë studiuese të 

studentëve dhe shkathtësitë për mësimin e 

gjuhës;  

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën 

me shkathtësitë reale jetësore; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

-  komunikojë më lirshëm dhe pa gabime në gjuhën 

gjermane, në përputhje me nivelin e mesëm B1 

- shkruajë tekste të ndryshme, mundësisht duke iu 

përmbajtur rregullave të drejtshkrimit dhe të 

strukturës së fjalisë së gjuhës gjermane,. 

- lexojë drejt duke iu përmbajtur rregullave të 

drejtshqiptimit të gjuhës gjermane, si dhe të kuptojë 

tekstet e lexuara, 

- interpretojë temat dhe tekstet e caktuara të dëgjuara 

në gjuhën gjermane, 

- zgjerojë leksikun e tij në përputhje më leksikun që 

është përdorur në librin bazë, 

- aplikojë gjatë komunikimit gramatikën e trajtuar në 

librin bazë. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 4                                15 45 

Punë praktike     
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Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15 min. 15 4 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                15 30 

Përgatitja për provimin final  5                                 2 10 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  145.5 orë:  

25 = 5.82  

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Lënda realizohet përmes ligjëratave dhe ushtrimeve gjuhësore. Në orët 

e ushtrimeve punohet në përmirësimin e të dëgjuarit, të folurit, të 

shkruarit, të lexuarit; gramatikës e vokabularit. 

Përmes metodës bashkëbiseduese – punohet në mënyrë individuale, në 

çifte dhe në grupe. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë dhe në shtëpi 5%;  

Vlerësimi nga testet 40%;  

Provimi final 50%. 

Literatura primare:  1 Koithan, U / Schmitz, H. / Sieber, T. / Sonntag. (2014): Aspekte neu B1 

plus, Langenscheidt. München. 

2. Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme. (2002): 

em Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache, Ismaning. 

Literatura shtesë:   1. Dreyer/Schmitt. (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutshen 

Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell. Ismaning. 

2. Helbig/Buscha. (2000): Übungsgrammatik. Leipzig. 

3. Karin Hall / Barbara Schneider. (2001): Übungsgrammatik für 

Fortgeschrittene DaF.  
4. Duden. (2009): Duden 4, Die Grammatik, Unentbehrlich für richtiges 

Deutsch: Band 4 von Cathrine Fabricius-Hansen, Mannheim. 

5. Duden. (2009): Fit für das Bachelorstudium. Mannheim. 
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Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Njoftimi me kursin, me planin e kursit 

Java 2: Lektion 1; Das Verb; Tempusformen; Verwendung der drei            

Vergangenheitstempora 

Java 3: Lektion 1: Verben und  Ergänzungen  

Java 4: Lektion 2: Wortstellung im Haupt- und Nebensatz 

Java 5: Lektion 2:  Trennbare und untrennbare  Verben 

Java 6: Lektion 2: Deklination der Nomen; n-Deklination 

Java 7: Lektion 3: Pluralbildung der Nomen 

Java 8: Testi gjysëmsemestral 

Java 9: Lektion 3:  Stellung der Adjektive im Satz  

Java 10: Lektion 3:  Deklination der Adjektive  

Java 11: Lektion 4: Graduierung der Adjektive: Komparativ und Superlativ  

Java 12:   Lektion 4: Konnektoren: Kausal-, Konzessiv- und Konsekutivsätze  

Java 13:     Lektion 5:   Infinitiv mit oder ohne zu  

Java 14:   Lektion 5:  Modalverben: Tempus und Bedeutung  

Java 15:    Testi final 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Për të fituar të drejtën për të hyrë në teste dhe provim, studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe 
ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi 
janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime 
dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave 
disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. Telefonat mobil/të mençur dhe pajisjet e tjera 
elektronike duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit.  
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Titulli i lëndës: HYRJE NË LETËRSINË GJERMANE 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Hyrje në letërsinë gjermane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti I, semestri I 

Numri i orëve në javë: 3 + 1 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Klasa 32, sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naim Kryeziu 

Të dhënat kontaktuese:  naim.kryeziu@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda “Hyrje në letërsinë gjermane” trajton letërsinë e 

krijuar në Gjermani, por përfshin edhe letërsinë e 

krijuar në Austri dhe në pjesën gjermanishtfolëse të 

Zvicrës, si dhe hedh një vështrim në epoka të ndryshme 

të kësaj letërsie, duke u nisur nga mesjeta e hershme 

gjer në dtiët tona. 

mailto:naim.kryeziu@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Lënda “Hyrje në letërsinë gjermane” synon që 

studenti:  

 

 të njihet me konceptet, me sfondin historik, me 

karakteristikat, me përfaqësuesit kryesorë të 

letërsisë gjermane, si edhe: 

 me vepra të zgjedhura, 

 me format e krijimtarisë letrare të epokave 

përkatëse, të japë një përmbledhje të shkurtër 

të historisë së letërsisë gjermane. 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas mbarimit të kursit, studenti duhet të ketë njohuri të 

mjaftueshme: 

 për fillesat e letërsisë gjermane (mesjeta e 

hershme dhe mesjeta e vonë); 

 për epokën e barokut (bazat dhe format e 

krijimtarisë letrare: lirika, epika dhe 

dramatika); 

 për iluminizmin (bazat, filozofia e Lesingut për 

teatrin dhe format e krijimtarisë letrare: dramat 

e Lesingut; 

 për rrymën „Stuhi dhe vrull“ (bazat, format e 

krijimtarisë letrare: dramaturgjia, epika dhe 

lirika); 

 për klasicizmin (bazat dhe format e krijimtarisë 

letrare: lirika dhe teoria e praktika e dramës); 

 për romantizmin (bazat dhe format e 

krijimtarisë letrare: lirika, novela, përralla 

artistike dhe përralla e dramatizuar); 

 për Paramarsin dhe Bidermajerin (bazat dhe 

format e krijimtarisë letrare: lirika dhe dramat 

e Byhnerit); 

 për realizmin, për natyralizmin dhe për 

ekspresionizmin (bazat dhe format e 

krijimtarisë letrare: epika dhe sidomos 

dramaturgjia e lirika); 

 për letërsinë e Republikës së Vajmarit (bazat 

dhe format e krijimtarisë letrare: epika. Temë e 

veçantë: Tomas Man – “Budenbrokët“; 

 për Rajhun e Tretë dhe për emigracionin: 

Letërsia në fashizëm;  

për letërsinë bashkëkohore (format e 

krijimtarisë letrare: epika dhe dramaturgjia. 

Temë e veçantë: Koncepti i Dyrrenmatit për 

teatrin). 



 17 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 (90 min) 15 22.50 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2 (90 min)                15 22.50 

Punë praktike 0.25 15 3.75 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 2                                15 0.50 

Përgatitje për biseda interaktive në lidhje me leksionet 

e zhvilluara 

0.25   15 3.75 

Puna në terren -  

Testi, punimi i seminarit 15                              2 30 

Detyrë shtëpie 1.5 15 22,5 

Mësimi individual (në bibliotekë ose në shtëpi) 1 (60 min)                15 15 

Përgatitja për provimin përfundimtar 2 (90 min)                15 22.50 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 1 (60 min)                  2 2 

Projektet, prezantimet, etj. 0.25                            2 0.50 

Total  145,5:25=5.82 

6 ETCS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me ushtrime. Gjatë ushtrimeve zbatohet 

metoda ndërvepruese. Ushtrimet bëhen sipas temave dhe detyrave të 

caktuara. Ushtrimet zhvillohen në grupe e në çifte, por edhe në mënyrë 

individuale. Studentët janë të detyruar të bëjnë punime seminari dhe të 

lexojnë vepra të zgjedhura letrare. Pas paraqitjes së punimeve të seminarit 

dhe të leximit të veprave letrare zhvillohet edhe debat. 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë 15 % 

 Testi i dytë 15 % 

 Pjesëmarja aktive në ligjërata 15% 

 Vijimi i rregullt në mësim 5 % 

 Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) 50% 

Literatura primare:  1. J.B. Metzler Verlag, Stuttgart - Weimar, 1994: DEUTSCHE 

LITERATURGESCHICHTE  

Von den Anfängen bis zur Gegenwart 

2. Diether Krywalski, München: Droemer Knaur 1992: Knaus 

Lexikon der Weltliteratur 
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Gerhard Lauer: Germanistik UNI-WISSEN, Klett: Lernen und 

Wissen GmbH, Stuttgart 2008 

Literatura shtesë:   1. Klett:  Lernen und Wissen GmbH, Stuttgart 2010 - DEUTSCH, 

Literaturgeschichte, Epochen 

 Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Fillesat e letërsisë gjermane:  

Temë e veçantë: “Kënga e Hildebrandit” dhe “Kënga e Nibelungëve” e zanafilla 

e saj. 

Java 2: Baroku: Bazat, format e krijimtarisë letrare: Lirika. Temë e veçantë: Analizë 

krahasimtare e dy soneteve tipike të stilit barok dhe forma të krijimtarisë letrare: 

Epika dhe dramatika. 

Java 3: Iluminizmi: Bazat dhe temë e veçantë: Imanuel Kant. Përgjigje pyetjes: Ç’është 

iluminizmi? Filozofia e Lesingut për teatrin. Forma të krijimtarisë letrare: 

dramat e Lesingut. Temë e veçantë: Lesingu dhe “Natani i urtë”. 

Java 4: “Stuhi dhe vrull”:  Bazat, format e krijimtarisë letrare: Dramaturgjia, epika dhe 

lirika. 

Java 5: Klasicizmi: Bazat dhe format e krijimtarisë letrare: lirika, teoria dhe praktika e 

dramës. 

Java 6: Klasicizmi: Temë e veçantë: Karakteri patetik i heroit te Shileri. Format e 

krijimtarisë letrare: Dramat e Shilerit dhe të Gëtes. 

Java 7: Klasicizmi: Temë e veçantë: Gëte – “Fausti”. Format e krijimtarisë letrare: 

epika e Klajstit. 

Java 8: Romantizmi: Bazat dhe format e krijimtarisë letrare: lirika, novela, përralla 

artistike dhe përralla e dramatizuar. Temë e veçantë: Lirika: mungesa në dukje 

e artit si teknikë letrare. 

Java 9: Paramarsi dhe Bidermajeri: Bazat dhe  format e krijimtarisë letrare: Lirika 

dhe dramat e Byhnerit. 

Java 10: Realizmi, natyralizmi dhe ekspresionizmi: Bazat dhe format e krijimtarisë 

letrare: lirika. 

Java 11: Realizmi, natyralizmi dhe ekspresionizmi: Temë e veçantë: Fonten: “Elfi 

Brist” - Epërsia e konvencioneve shoqërore. 

Format e krijimtarisë letrare: dramaturgjia. 
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Format e krijimtarisë letrare: lirika. 

Java 12:   Letërsia në Republikën e Vajmarit: Bazat dhe dramaturgjia. Format e 

krijimtarisë letrare: epika. 

Java 13:     Letërsia në Republikën e Vajmarit. Temë e veçantë: Tomas Man: 

“Budenbrokët”. 

Java 14:   Rajhu i Tretë dhe emigracioni: Letërsia në fashizëm. 

Java 15:    Letërsia pas 1945 dhe Latërisa bashkëkohore: Format e krijimtarisë letrare: 

epika dhe dramaturgjia. Temë e veçantë: Koncepti i Dyrrenmatit për teatrin. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes  

 Studentët duhet të vijnë me kohë në auditor, sepse ardhja me vonesë sjell ndërprerjen e mësimit dhe 

pengon, çrregullon e shpërqendron vëmendjen e studentëve. Gjatë orës së mësimit nuk lejohet përdorimi i 

mjeteve elektronike, sepse shkaktojnë zhurmë ose pengesa të tjera. 

 
 

 

  



 20 

Titulli i lëndës: GJUHË SHQIPE I 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: Gjuhë shqipe I 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i I-rë | Semestri i I-rë 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: E hënë 8:30-10:00; 10:15-11:45 | Salla: 32 

Mësimdhënësi: Haki Hysenaj 

Të dhënat kontaktuese:  Zyra nr.82. Tel: 044 125 005 

E-mail: h_hysenaj@hotmail.com 

Këshillimet me studentë: e hënë:11:00-12:00, e 

premte:11:00-12:00 

Përshkrimi i lëndës: Studentët do të njihen me konceptet themelore të 

morfologjisë si disiplinë e gramatikës, duke filluar nga 

koncepti i morfemës dhe struktura e fjalës, pastaj 

mënyrat dhe tipat e fjalëformimit e duke vazhduar me 

kategoritë leksiko-gramatikore. Në kuadër të klasave të 

fjalëve studentët do të njihen me procedurën e analizës 

së tërësishme morfologjike të fjalës, ku përfshihen 

grupet leksiko-gramatikore, kategoritë gramatikore, tipi 

i lakimit, për të përfunduar me motivimin ose 

prejardhjen e fjalës 

mailto:h_hysenaj@hotmail.com
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Qëllimet e lëndës: Përvetësimi i lëndës dhe aftësimi i studentëve për ta 

zbatuar atë edhe praktikisht. 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në 

gjendje: 

 

 Të flasin dhe të shkruajnë rrjedhshëm 
gjuhën standarde shqipe. 

 

 Të aftësohen për t’i dalluar klasat e fjalëve si 
dhe funksionet e tyre. 

 

 Të aftësohen për të bërë analizë morfemore dhe 

analizën fjalëformuese të fjalëve si dhe analizën 

tërësore morfologjike të fjalëve  

 Të aftësohen për të dalluar konceptet e 

morfologjisë së gjuhës shqipe, duke bërë 

krahasime me gjegjëset e tyre në gjuhën  

gjermane. 

 

 Të aftësohen për të bërë punë të suksesshme në 

procesin e mësimdhënies, duke bërë përqasjen midis 

sistemeve morfologjike të gjuhëve orientale dhe atij 

të gjuhës shqipe. 

 Të përdorin gjatë ligjërimit fjalën shqipe në vend të 

fjalës së huaj. 

 

 

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 
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Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2 15 22.5 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar    

Konsultime me mësimdhënësin 10 min. 15 2.5 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 10 2 20 

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2 15 30 

Përgatitja për provimin final  10 2 20 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1 1 2 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  149.5:25=5.98 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Ligjërata, ushtrime, punime seminari, detyra shtëpie, debate për çështje të 

ndryshme lidhur me morfologjinë; hartimi i njё fjalorthi bashkë me 

studentёt me titull: “Fjala shqipe nё vend tё fjalёs sё huaj”, ku do tё 

pёrfshihen fjalёt e huaja tё panevojshme qё po pёrdoren sot kudo. Pёrballё 

kёtyre fjalёve do tё jepen gjegjёset e tyre nё shqip. Puna rreth kёtij fjalorthi 

do tё vazhdojё gjatё tёrё semestrit dhe do tё jetё detyrё e pёrhershme e 

studentёve pёr tё sjellё sa mё shumё fjalё. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 15% Vlerësimi i dytë: 15 % 

Detyrat dhe punimet e seminareve: 10 % Vijimi i rregullt: 5 % 

Provimi final 55 % Gjithsej: 100 % 

Provimi mbahet me test dhe plotësohet edhe me gojë 

Literatura primare:  Ali Jashari, Flutura Çitaku, Morfologjia e zbatuar, 

Zero Print, Prishtinё, 2014. 
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Literatura shtesë:    ASHRSH, Gramatika e gjuhës shqipe, I, Tiranë, 1995 . 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, EDFA, Tiranё, 2004. 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe (për 

mësimdhënësit e gjuhës shqipe) Prishtinё, 1998; 

M. Çeliku, M. Karapinjolli, R. Stringa: Gramatika praktike e gjuhës shqipe, 

Tiranë, 2004. Mehmet Çeliku, Çështje të shqipes letrare, Tiranë, 2001. 

ASHRSH; Për pastërtinë e gjuhës shqipe, Tiranë, 1998. 

Gjovalin Shkurtaj, Si tё shkruajmё shqip, Tiranё , 2008 

IAP, Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Prishtinë, 1974 ASHRSH, Fjalori 

drejtshkrimor i gjuhës shqipe, Tiranë, 1976 

Fjalorё tё gjuhёs shqipe(1980, 1984, 2002, 2006) 

Revistat: Studime filologjike dhe Gjuha 

jonё(Tiranё);Gjurmime albanologjike, Gjuha shqipe, Filologji (Prishtinё), 

etj. 

Z. Kadriu- L. Latifi, Morfologjia e gjuhёs sё sotme shqipe(tekst ushtrimesh), 

Tetovё, 2008 

Vepra letrare, fragmentet e tё cilave do tё pёrdoren pёr ushtrime 

Tё dhёna nga interneti. 

 Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Njohuri tё përgjithshme pёr morfologjinë 

Objekti i morfologjisë dhe lidhjet e morfologjisë me disiplinat e tjera 

Kuptimet gramatikore dhe format gramatikore 

Pjesёt e ligjёratёs 

Java 2: Struktura morfologjike e fjalёs dhe tipat e fjalëformimit  

Fjala dhe morfema 

Llojet e morfemave 

Temat e fjalёs 

Analiza morfemore dhe analiza fjalёformuese  

Fjalё tё parme dhe fjalё jo tё parme 

Mёnyrat e formimit tё fjalёve nё gjuhёn shqipe 

Java 3: Emri 

Njohuri tё pёrgjithshme 

Grupet leksiko-gramatikore tё emrave  

Kategoria gramatikore e gjinisё 

Kategoria gramatikore e numrit 

Java 4: Kategoria gramatikore e rasёs 

Kategoria gramatikore e shquarsisё dhe e pashquarsisё  

Tipat e lakimit 

Formimi i emrave 

Java 5: Mbiemri 

Njohuri tё pёrgjithshme  

Klasifikimi i mbiemrave 

Kategoritё gramatikore tё mbiemrit 

Gjinia Numri 
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Lakimi i mbiemrit  

Shkallёt e mbiemrit 

Formimi i mbiemrave 

Java 6: Numёrori 

Njohuri tё pёrgjithshme  

Numёrorёt themolorё 

Veçoritё strukturore e morfologjike tё numёrorёve themelorё  

Thyesat 

Java 7: Pёremri 

Njohuri tё pёrgjithshme pёr përemrat 

Klasifikimi i pёremrave 

Pёremrat vetorё 

Lakimi i pёremrave vetorё 

Trajtat e shkurtra dhe trajtat e shkurtra tё bashkuara  

Vendi dhe pёrdorimi i trajtave tё shkurtra 

Pёremri vetvetor 

Java 8: Folja 

Njohuri tё pёrgjithshme pёr foljen 

Klasifikimi i foljeve sipas funksionit dhe kuptimit  

Foljet ndihmëse 

Foljet gjysmëndihmëse 

Foljet kalimtare dhe jokalimtare 

Java 9: Kategoritë gramatikore të foljes-veta dhe numri 

Kategoria gramatikore e mënyrës 

Kategoria gramatikore e kohës 

Kategoria gramatikore e diatezës 

Java 10: Zgjedhimi i foljeve (ndarja nё zgjedhime: I, II, III)  

Foljet e parregullta 

Format e pashtjelluara  

Zgjedhimi vepror  

Zgjedhimi jovepror  

Formimi i foljeve 

Java 11: Ndajfolja 

Njohuri tё pёrgjithshme pёr ndajfoljet  

Klasifikimi i ndajfoljeve sipas kuptimit  

Shkallёt e ndajfoljeve 

Formimi i ndajfoljeve 

Java 12:   Parafjala 

Njohuri tё pёrgjithshme pёr parafjalёt 

Klasifikimi i parafjalёve sipas prejardhjes dhe strukturёs morfologjike 
Klasifikimi i parafjalёve sipas kriterit sintaksor dhe kuptimet kryesore tё tyre 

Pёrdorimi i parafjalëve gjatё ligjërimit 

Java 13:     Lidhёzat 

Njohuri tё pёrgjithshme pёr lidhёzat  
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Klasifikimi i lidhёzave sipas prejardhjes 

Klasifikimi i lidhёzave sipas funksionit sintaksor 

Java 14:   Lidhëzat 

Njohuri tё përgjithshme pёr lidhëzat  

Klasifikimi i lidhёzave sipas prejardhjes 

Klasifikimi i lidhёzave sipas funksionit sintaksor 

Java 15:    Pjesëzat dhe pasthirrmat 

Njohuri tё pёrgjithshme pёr pjesёzat  

Vendi dhe theksimi i pjesёzave 

Klasifikimi i pjesёzave sipas strukturёs dhe fjalёformimit  

Klasifikimi i pjesёzave sipas domethёnies 

Pasthirrmat dhe klasifikimi i tyre sipas prejardhjes dhe domethёnies 

Tingullimitimet(onomatopetё) 

Fjalë me më shumë funksione gramatikore 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

 Vijimi i rregullt i studentëve në ligjërata. 

 Përmbushja e detyrimeve sipas kritereve të mbarëvajtjes së procesit mësimor. 

 Respektimi i institucionit arsimor. 
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Titulli i lëndës:  Gjuhë angleze I 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Gjuhë dhe letërsi gjermane 

Titulli i lëndës: Gjuhë angleze I 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti  I  | Semestri I 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: 12.00 – 13.30 | Salla 13 

Mësimdhënësi: Prof.Ass.Dr. Seniha Krasniqi 

Të dhënat kontaktuese:  e-mail: seniha.krasniqi@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Mësimdhënia dhe mësimnxënia do të bazohen në 

ndërveprim dhe do të mbështeten kryesisht në pjesëmarrjen 

e secilit student në dhënien e mendimit të tyre personal dhe 

ndarjen e përvojave të tyre. Lënda synon zhvillimin e 

barabartë të aftësive produktive të të folurit, të shkrimit dhe 

ato receptive të dëgjimit dhe të leximit sipas kërkesave të 

CEFR për Gjuhë. 

Përfshirja e veprave të ndryshme letrare dhe analizimi i të 

njëjtave do të kontribuojnë në pasurimin e fjalorit të tyre 

dhe do t'i afron ata me letërsinë dhe kulturën angleze. Duke 

punuar me nivelin B1-intermediate, gramatika e gjuhës 

angleze do të ligjërohet përmes një përzierje të qasjeve 

induktive (nga poshtë lart) dhe deduktive varësisht nga 

tema, duke përfshirë në mënyrë efektive metodën 

komunikuese e cila bazohet në idenë se të mësuarit e 

suksesshëm të gjuhës vjen përmes komunikimit të kuptimit 

real dhe përdorimin e saktë të gramatikës. 

 

Lënda vë në theks komunikimin real, i cili do t'i lejojë 

studentët të përdorin rregullat e mësuara të gramatikës dhe 

të përdorin fjalorin, si dhe i inkurajon ata që të shprehin 

mendimin e tyre në gjuhën angleze mbi temat e ndryshme. 

Aktivitetet në klasë të udhëhequra nga qasja komunikuese 

karakterizohen duke u përpjekur të prodhojnë komunikim 

kuptimplotë dhe real. Si rezultat i kësaj, do të ketë një theks 

të veçantë në komunikim, mësimet janë më të përqendruara 

tek studenti duke përdorur materiale autentike. 

Shkathtësitë e shkrimit do të fuqizohen përmes ushtrimit të 

shkrimit në lidhje me ngjarjet reale apo imagjinare, 

shkrimit të biografisë, peticionit, ankesës zyrtare, shkrimit 
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të tregimit të shkurtër, shqyrtimi i problemeve dhe dhënia e 

këshillave, diskutimi i projektligjit/ligjit, etj. 

Për të rritur interesimin dhe angazhimin, studentët 

gjithashtu do të ftohen dhe inkurajohen të marrin pjesë në 

kërkimin, përzgjedhjen, si dhe krijimin e materialeve që do 

të përdoren në klasë. 

Qëllimet e lëndës: Objektivat e kësaj lënde janë përcaktuar sipas kërkesave të 

CEFR-së: 

 

 të ndihmojnë zhvillimin e gjuhës akademike të 

studentëve 

 të përmirësojnë aftësitë perceptuese të studentëve 

(dëgjimi dhe leximi) 

 të përmirësojnë aftësitë gjuhësore produktive të 

studentëve (të folurit dhe të shkruarit) 

 të aftësojë studentët të tregojnë në mënyrë të 

rrjedhshme një ide, mendim ose përshkrim në 

sekuencë lineare. 

 GAMA E FJALORIT- të ketë një fjalor të 

mjaftueshëm për ta shprehur veten në disa mënyra 

mbi shumicën e temave që lidhen me jetën e tij të 

përditshme, ngjarjet e paparapara, të shpjegoj 

zhvillimin e një vepre letrare dhe ngjarjet aktuale. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Studentët që ndjekin këtë kurs dhe i respektojnë rregullat 

akademike duhet të jenë në gjendje që ta shfrytëzojnë 

gjuhën angleze për nevojat e tyre personale dhe 

profesionale.  Prandaj, studentët që mbarojnë me sukses 

këtë kurs duhet të jenë në gjendje të:  

 

 demonstrojnë njohuri të nivelit intermediate të gjuhës 

angleze. 

 bashkëbisedojnë me një shkallë të rrjedhshmërisë dhe 

spontanitetit që e bën të mundur bashkëveprimin e 

rregullt me folësit amtarë. 

 shprehin të menduarit kritik në mënyrë të rrjedhshme. 
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 paraqesin përshkrime të qarta me tema të ndryshme që 

lidhen me fushën e interesit. 

 kuptojnë fjalimet e gjata dhe komplekse. 

  

 shkëmbejnë, kontrollojnë dhe konfirmojnë 

informacione, të merren me situata më pak rutinore dhe 

të shpjegojnë mangësitë (problemet) e një situate. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat   2 (45 min)                                    15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime  2 (45 min)                                    15 22.5 

Përgatitje për test intermediar 2                                                      5 10 

Konsultime me mësimdhënësin 15min                                            15 3.45 

Testi, punimi i seminarit 5                                                      2 10 

Detyrë shtëpie 2                                                     10 20 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                                     15 30 

Përgatitja për provimin final  6                                                       3 18 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                                       2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 3                                                       3 9 

Totali  149.45 h 

149.45:25 

6 ECTS 

Metodologjia e mësimdhënies: Forma e rregullt e ligjëratave përbëhet nga 2 orë ligjëratë dhe 2 orë ushtrime në 

javë. Metoda e ligjërimit të lëndës do të jetë me studentët në qendër dhe interaktive. 

Varësisht nga aktiviteti punët individuale dhe grupore do të jenë të shpeshta dhe 

në përputhje me materialin që duhet mbuluar. 

Studentët do të jenë të detyruar të përgatisin një prezantim në klasë. Gjatë orëve 

do të aplikohen aktivitete siç janë: gara e të folurit, lloja e historisë, bllogu i ditës, 

krijimi i tregimit të shkurtër, raporte statistikore, aktiviteti jashtë objektit të 

fakultetit (vizita e Këndit Amerikan), loja -debat në kongres (kalimi i projektligjit), 

diskutimi dhe analiza e veprave letrare (novela, poezi), shkruarja e poezisë etj. të 

gjitha të dizajnuara për të  zhvilluar kurreshtjen, të menduarit kritik dhe 

shkathtësitë për zgjidhjen e problemeve të studentëve.    
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Kështu inkurajon të mësuarit e gjuhës përmes diskutimit të çështjeve të ndryshme 

sociale si dhe nëpërmjet përfshirjes së veprave letrare. 

 

Metodat e vlerësimit: Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 

Vijueshmëria-10% 

Pjesëmarrja ne diskutime-10% 

Prezantimi- 10 % 

Testi I -10 % 

Testi II  – 10% 

Provimi përfundimtar – 50 % 

 

Literatura bazë:  1. CUNNINGHAM, Sarah – MOOR, Peter, New Edition Cutting Edge-

Intermediate Student Book, Pearson Longman, Harlow, United 

Kingdom, 2014  

2. CUNNINGHAM, Sarah – MOOR, Peter, New Edition Cutting Edge- 

Intermediate Workbook, Pearson Longman, Harlow, United Kingdom, 

2014 

3. CUNNINGHAM, Sarah – MOOR, Peter, New Edition Cutting Edge-

Intermediate, Teacher’s resource book, Pearson Longman, Harlow, 

United Kingdom, 2014   

Literatura shtesë:   1. OXENDEN, Clive-Latham Koenig Christian, New English File 

Intermediate, Oxford University Press, 2005 

2. BURT, Angela, The A-Z of Correct English, How to Books Publishing, 

Oxford, 2002  

3. CUNNINGHAM, Sarah – MOOR, Peter, BYGRAVE, Jonathan, New 

Edition Cutting Edge-Intermediate Teacher’s resource book, Pearson 

Longman, Harlow, United Kingdom, 2014   

 

  

Hartimi i planit mësimor  

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Përshkrimi i lëndës/literaturës 

Njoftimi mbi objektivat, rezultatet e pritura të nxënies, metodat e mësimdhënies, 

metodat e vlerësimit, dhe rregullat akademike 

Pyetjet dhe rekomandimet e studentëve-Plani i veprimit 

Diskutimi rreth prezantimeve 

Teknikat e të mësuarit të vokabularit  

Java 2: Përsëritja e formave të foljeve 

Përdorimi i foljeve ndihmëse 

Bota përmes të kaluarës, tashmes dhe të ardhmes 

BBC radio game-Just a minute (speaking without deviation, hesitation, repetition)  
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Fjalorthi javor 

Java 3: Formimi i emrave dhe gerund 

Formimi i mbiemrave 

Shkrimi i peticionit-problemi dhe qasja  

Posting of the day 

Fjalorthi javor 

Java 4: Format e foljeve në tregim 

Tregimi nga dy pikëpamje të ndryshme  

History game-Find my Doppelganger in history   

Fjalorthi javor 

Java 5: Second conditional – struktura, përdorimi 

Fjalët e ngatërruara në gjuhën angleze 

Fituesit e çmimit Nobel dhe veprat e tyre 

Importance of education and training-discuss 

Fjalorthi javor 

Java 6: Foljet modale 

Obligimet dhe lejet në kohën e tashme/e shkuar 

Problemet dhe këshillat  

Good Communication – Keeping in touch; It’s good to talk; Online friendships  

Fjalorthi javor 

Java 7: Mbiemrat ekstreme-kombinimet me ndajfolje jo-graduese 

Kombinimet emër-folje 

Bëhu cicëron turistik – Promovo vendin tënd      

TED talks - (watch/listen, discuss, oppose/agree) 

Fjalorthi javor 

Java 8: Testi I 

Java 9: Përdorimi i nyjave  

Te shkruarit-Building a short story  

Outdoor Project-Vizita e Këndit amerikan- Gjeni librin e preferuar  

Fjalorthi javor 

Java 10: Mësimi i gjuhës përmes letërsisë (poezi, ekstrakte nga romane, tregime të shkurtra)  

Book review dhe analiza e sekuencave të caktuara  

Who is your muse  

Fjalorthi javor 

Java 11: Diatezë pësore 

Zbulimet më interesante  

Historia e Mbretërisë së Bashkuar- Monarkia dhe vendet historike-The Tudors 

Fjalorthi javor 

Java 12:   Kolokacionet 

Shprehje idiomatike 

Shkrimi i ankesës zyrtare 

Analiza e proverbave-krijo situatën/bisedën   

Aktiviteti-Pass a bill of law in Congress (preparation, justification, discussion) 

Fjalorthi javor 

Java 13:     Koha Past perfect 
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Tradicionalja dhe bashkëkohorja  

Mediat sociale – përdorimi, keqpërdorimi, qëllimi  

Use vague expressions when you can’t remember a word  

Fjalorthi javor 

Java 14:   Reported speech-Ligjeratë e zhdrejtë   

Jeta dhe vepra e William Shakespeare  

Soneti 55: Not marble nor the gilded monuments-leximi, analiza, diskutimi 

Shkruaj një poezi  

Fjalorthi javor 

Java 15:    Testi II 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Në përputhje me nenin 11, par. 2 të Rregullores për studimet Bachelor studentët duhet të ndjekin 75% të klasave. 

Prandaj, mungesa do të ndikojë në notën e studentëve. Përdorimi i celularëve dhe pajisjeve të tjera elektronike gjatë 

orës së mësimit është i ndaluar, nëse nuk kërkohet nga profesori/asistenti për aktivitet. 

 

Kërkohet zbatimi i plotë i politikave dhe standardeve universale akademike, si dhe dispozitave përkatëse të UP -së. 
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Titulli i lëndës: Gjuhë e huaj (frënge) 1 Sillabusi 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: Gjuhë e huaj  (frënge) 1 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligativ/zgjedhor 

Viti i studimeve: Viti i I-rë | Semestri i I-rë 

Numri i orëve në javë: 2+ 2 

Kreditë ECTS: 5 ECTS 

Koha / Vendi:  Si e përcakton Fakulteti  

Mësimdhënësi: Lektor: Mr. Albana Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: +383 44 66 59 77       albana.gashi@uni-

pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Ky modul ka për qëllim përvetësimin e fjalorit dhe të 

nocioneve gramatikore themelore, që japin mundësi të 

përdoren automatizma të nevojshme gramatikore në 

praktikën e gjuhës së folur dhe asaj të shkruar: 

zotrimin efektiv të gjuhës që çdo ditë e më shumë e 

kërkojnë nevojat e profesionit. 

 Zhvillimin e aftësive komunikuese të studentëve, 

njohjen  e qytetërimit, historinë dhe kulturën e popullit 

frëng.  

Kursi zhvillohet në 4 pjesë : gramatikë, komunikim, 

fonetikë dhe civilizimi frëng.                          

mailto:albana.gashi@uni-pr.edu
mailto:albana.gashi@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimet e kursit për gjuhë frënge janë që studentët 

gjatë kësaj kohe të përfitojnë njohurit bazë të kësaj 

gjuhe sidomos bazat elementare gramatikore të 

gjuhës frënge. 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje  të: 

-Të komunikojnë në  gjuhën frënge për nivelin fillestar 

A1.      

-   Të zotëroj gjuhën frënge për nivelin A1. 

-  Të jetë në gjendje të shkruaj për nivelin e parë.     

- Të bëj përshkrimin e leksionit. 

- Të hartoj një ese të shkurtër. 

-Të njeh kulturën dhe traditen fanceze.               

 

- Definoj dhe artikuloj fjalorin dhe terminologjinë që 

përdorët në nivelin A1  .  

 - Të bëj krahasime në mes të gjuhës frënge dhe 

shqipe.                

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  90min                           15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 90min                           15 22.5 

Punë praktike     

Përgatitje për test intermediar 90min                           1 1.5 

Konsultime me mësimdhënësin 15min. 15 3.75 

Puna në terren     
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Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie 1                              15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3                               15 45 

Përgatitja për provimin final  8                               2 16 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 90min  1 1.5 

Projektet, prezantimet, etj. 45 min                       1 0.75 

Total  130 

Metodat e mësimdhënies:   Ligjëratat, ushtrimet gjatë orëve të mësimit duke përdorur materiale të 

ndryshme, punë në grup prej 2-3 studentësh në një projekt (punë e 

pavarur), detyrë shtëpie individuale. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 60%.  

Vlerësimi i parë : 20% 

Vlerësimi i dytë 20% 

Vijimi i rregullt 10% 

Provimi final  50% 

Total 100% 

Literatura primare:  Alter ego A1+-méthode de français+CD audio, Parcours digital-Hachette, FLE, 

2019 Grammaire progressive du français CLE International 

Literatura shtesë:   -Bescherelle 1, La conjugaison de 12000 verbes, Paris, Hatier, 1990.  

- -Sites Internet TV5 Monde, etj. 

 

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Identifier une langue. 

Les adjectifs de nationalité (M/F), verbes s’appeler; être, les articles définis, le 

genre des noms de pays 

Java 2: Se présenter, 

Dire la nationalité Le verbe avoir au présent 

Les adjectifs possessifs, la négation ne … pas, Intonation montante, 

descendante     
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Java 3: Demander des informations 

Les articles indéfinis ; l’adjectif interrogatif Quel, Liaisons et nombre 

Java 4: Connaître les noms de pays. 

Les prépositions + noms de pays 

Le présent des verbes en –er, liaison avec z , lettres muettes 

Java 5: Communiquer en classe Les articles défini/ indéfinis, les prépositions de lieu 

+ article contracté, Pourquoi. Parce que, expressions de localisation, accent 

grave, aigu 

Java 6: Kolokviumi i parë 

Java 7: En direct de TV5 

Questions fermées : est-ce que, verbe prendre, descendre et aller au présent 

A pied, vélo – en train, etc., la graphie ent 

Java 8: Parler de ses passions et ses rêves 

Adjectifs démonstratifs, venir au présent, prépositions + noms de pays ( suite) , 

élision accentuation , homophones 

Java 9: Faire connaissance 

Aimer, adorer, détester + nom/ Verbe ; le présent de faire / aller + article 

contracté 

M/F des professions, terminaisons –eur, ère, er  

Graphème  eu et oeu 

Java 10: Dire quelle langue on parle 

M/ F//pl. des adj. Qualificatifs, les pronoms toniques ; la marque du genre dans 

les adjectifs à l’oral. 

Java 11: Comprendre dire des coordonnées 

Il faut/ devoir + infinitif, devoir au présent, le présent d’habitude,  verbes 

pronominaux   

Java 12:   Kolokviumi i dytë 

Java 13:     D’un mot à l’autre 

Pouvoir, vouloir, le pronom on = nous, impératif ; le futur proche, sons (o) 

Java 14:   Questionner sur l’identité 

Expressions de temps, le passé composé, place de la négation, le futur proche, 

verbes en –eler, eter, le présent d’habitude le passé composé 

Java 15:    Identifier un nombre, compter 

Passé récent et futur proche; impératif de être et avoir  et verbes pronominaux, 

e caduc, imparfait. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Mjetet që përdorën gjatë orëve të mësimit duhet të pastrohen dhe të ruhen në fund të orës mësimore. 
Telefonat mobil/të mençur dhe pajisjet e tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në 
vibrim) dhe të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit.  

Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën vetëm në heshtje; aktivitetet e tjera, siç janë 

kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet, janë të ndaluara.  
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SEMESTRI I DYTË 

LËNDËT MËSIMORE – TË OBLIGUESHME 
 

Titulli i lëndës: Gramatikë e gjuhës gjermane 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Gramatikë e gjuhës gjermane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i I, semestri i II 

Numri i orëve në javë: 2 + 2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti 

Të dhënat kontaktuese:  vjosa.hamiti@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kjo lëndë është vazhdimësi e “Hyrjes në gramatikën 

e gjuhës gjermane". Studentët do t’i thellojnë 

njohuritë për pjesët e ligjëratës së gjuhës gjermane, 

me theks të veçantë për mënyrën dhe diatezën e foljes 

si dhe për funksionet e lakimin e mbiemrave, ndarjen 

e funksionin e ndajfoljeve, për parafjalët dhe 

përdorimin e tyre. 

Qëllimet e lëndës:  Të vetëdijesojë studentët për aspekte të 

veçanta të sistemit gjuhësor; 

 Studentët të thellojnë njohuritë mbi konceptet 

themelore të gramatikës së gjuhës gjermane;  

 T’i mësojnë funksionet e të gjitha pjesëve të 

ligjëratës dhe t’i përdorin drejt ato.   

 Të zgjerojë njohuritë e tyre gjuhësore dhe 

meta-linguistike; 

 T’i motivojë studentët t’i hulumtojnë rregullat 

dhe rregullsitë, një hap tutje drejt mendimit 

kritik dhe mësimit të pavarur; 
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 T’i aftësojë studentët t’i kuptojnë dhe përdorin 

termet themelore të gramatikës së gjuhës 

gjermane dhe asaj shqipe, duke i krahasuar ato, 

në mënyrë që t’i transferojnë njohuritë dhe 

shkathtësitë; 

 T’i aftësojë studentët ta përdorin dhe ta 

përshkruajnë sistemin gjuhësor; 

 T’i aftësojë studentët të monitorojnë progresin 

e tyre dhe të zhvillojnë teknikat vetë-

korrigjuese që i çojnë drejt mësim nxënies 

gjatë tërë jetës. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies:  Të përdorin terminologjinë bazë të gramatikës 

së gjuhës gjermane me vetëbesim të rritur; 

 Të dalloj të gjitha pjesët e ligjëratës së gjuhës 

gjermane dhe funksionet e tyre; 

 Të përshkruajnë aspekte të ndryshme të 

sistemit gjuhësor lidhur me sintaksën, 

morfologjinë, dhe rregullat e fjalëformimit në 

gjuhën gjermane; 

 Të demonstrojnë saktësi të ngritur në 

përdorimin e gjuhës gjermane; 

 Të krahasojnë sistemet gjuhësore të shqipes 

dhe gjermane në aspektin morfologjik dhe 

sintaksor;  

 Të transferojnë shkathtësitë dhe njohurinë e gjuhës 

gjermane në atë amtare në mënyrë që ta vështrojnë 

gjuhën amtare në mënyre më analitike. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2 15 30 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15 min                         15 3.35 

Puna në terren   
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Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                   15 30 

Përgatitja për provimin final  6                                   4 24 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                  15 15 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  162.35: 25= 6.494 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies do të jetë me studentin në qendër dhe 

interaktive. Puna në klasë, puna në grup, puna në çift do të jenë të shpeshta, 

dhe do të mbështeten në materialin që do të trajtohet dhe shkathtësitë, 

strategjitë e detyrat që do të aplikohen. Prandaj, pjesëmarrja aktive e 

studentëve do të jenë komponentë qenësore për arritjen e objektivave të 

lëndës, si dhe arritjen e rezultateve të pritshme. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 5%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Provimi final 80%. 

Literatura primare:  Ligjerata: 

5. DUDEN 4 (2016): Die Grammatik. Mannheim. Wien. Zürich. Leipzig. 

6. Habermann, Mechtild/Diewald, Gabriele/ Thurnaur, Maria (2009) :  

DUDEN - Fit für das Bachelorstudium: Grundwissen Grammatik für 

Sprachstudiengänge  

7. Helbig/Buscha (2013): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht. Leipzig.  

8. Hentschel, Elke/ Weydt, Harald (2013): Handbuch der deutschen 

Grammatik, Berlin  

Ushtrime:  
3. Helbig/Buscha (2002): Übungsgrammatik.  Leipzig. 

Dreyer/Schmitt (2013): Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, 

Neubearbeitung, Lehr- und Übungsbuch: 'Die neue Gelbe'. 

Neubearbeitung. Ismaning/München 
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Literatura shtesë:   6. Zifonun,G/ Hoffmann,L / Stecker, B. , (1997): Grammatik der 

deutschen Sprache ,1, 2, 3 , Berlin/New York,  

7. Eisenberg, Peter(2013): Grundriss der deutschen Grammatik/Das 

Wort, Stuttgart  

8. Eisenberg, Peter(2013): Grundriss der deutschen Grammatik/Der 

Satz, Stuttgart  
9. Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik, München   

10. Karin Hall/Barbara Schneider (2013): Übungsgrammatik für 

Fortgeschrittene DaF. Ismaning/München. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Njoftimi me studentët dhe sylabusin 

Java 2: Diathese: Aktiv, Passiv und Verwandtes: 

Genus Verbi: 

-Aktiv und Passiv  

- Formenbestand 

- Formenbildung 

-Verben ohne Passivfähigkeit 

Java 3: Diathese: Aktiv, Passiv und Verwandtes: 

Genus Verbi: 

-Vorgangspassiv (Das werden-Passiv) 

Bildung und Gebrauch: 

-Semantische Beschreibung 

-Syntaktische Beschreibung  

Java 4: Diathese: Aktiv, Passiv und Verwandtes: 

Genus Verbi: 

-Zustandpassiv  (Das sein-Passiv) 

Bildung und Gebrauch: 

-Semantische Beschreibung 

-Syntaktische Beschreibung 

Java 5: Modi der Verben:   

-Formenbestand 

-Gebrauch der Modi 

Bildung und Gebrauch: 

-Indikativ (Wiederholung) 

-Imperativ (Wiederholung) 
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-Die Funktionen des Konjunktivs (I und II) 

 

Java 6: Modi der Verben:   

Bildung und Gebrauch: 

-Konjunktiv II 

-Irreale Konditionalgefüge, 

-Konzessivgefüge  

-Wunschsätze 

Java 7: Modi der Verben:   

Bildung und Gebrauch: 

-Konjunktiv I (Indirekte Rede) 

-Indirekte Rede und andere Formen des Referats. 

Java 8: Modi der Verben:   

Bildung und Gebrauch: 

-Konjunktiv I (Indirekte Rede) 

-Indirekte Rede und andere Formen des Referats. 

Java 9: Das Adjektiv: 

-Semantische Klassifikationen  

-Syntaktische Funktionen  

-Formenbestand des Adjektivs  

 

Java 10: Das Adjektiv: 

-Deklination 

-Komparation 

Java 11: Das Adverb:  

-Wesen der Wortklasse  

-Formenbestand 

-Sytaktische Klassifaktion 

Java 12:   Das Adverb: 

Semantische Subklassen: 

-Lokaladverbien 

-Temporaladverbien 

-Modaladverbien 

-Kausaladverbien 

Java 13:     Die Partikel: 

-Partikel als Wortklasse 

- Subklassen der Partkeln: 

Die Gradpartikel (Steigerungspartikel, Intensitätspartikel)  

Die Fokuspartikel  

Die Negationspartikel 

Java 14:   Die Partikel: 

-Subklassen der Partkeln: 
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Die Abtönungspartikel (Modalpartikel)  

Die Gesprächspartikel  

Die Interjektion (Ausdruckspartikel) 

Das Onomatopoetikum 

Java 15:    Modalwörter: 

 

-Modalwörter als Wortklasse 

-Subklassen der Modalwörter 

 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri 

mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë 

e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e 

tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, 

siç parashihet me rregulloret e UP-së. 
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Titulli i lëndës: Gjuhë gjermane II 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Gjuhë gjermane II 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i I-rë | Semestri i II-të 

Numri i orëve në javë: 2+4 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Sadije Rexhepi 

Të dhënat kontaktuese:  sadije.rexhepi@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Lënda zhvillohet në vazhdimësi të lëndës “Gjuhë 

gjermane I” dhe synon zhvillimin e shkathtësive 

komunikative dhe sociale të nevojshme për 

komunikim në një gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të 

folurit dhe të dëgjuarit; përvetësimin e njohurive për 

strukturën e gjuhës; sensibilizimin për aspektet 

ndërkulturore. Ushtrohen strategji të ndryshme të të 

lexuarit (global, selektiv e të detajuar), fjalori 

zgjerohet me shprehje më komplekse të nivelit B1. 

Gjatë ligjëratave trajtohen struktura gramatikore në 

nivelin B1; ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet 

e llojeve të ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato 

receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen 

përmes trajtimit të temave ndryshme. Njëkohësisht 

bëhet pasurimi i fjalorit të studentëve me fjalë e 

konstrukte fjalish që përdoren gjatë komunikimit. 

Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas 

teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që 

ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e gjuhës 

gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e 

shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. 

mailto:sadije.rexhepi@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimet kryesore të kësaj lënde janë: 

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe 

produktive të studentit në nivelin B1 të 

Kornizës së Përbashkët Evropiane; 
- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues 

eficient dhe fleksibil i gjuhës gjermane si për 

qëllime personale ashtu edhe për ato 

profesionale; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë 

e tyre për të komunikuar me folësit burimorë 

dhe joburimorë të gjermanishtes;  

- të zhvillojë shkathtësitë studiuese të 

studentëve dhe shkathtësitë për mësimin e 

gjuhës;  

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën 

me shkathtësitë reale jetësore; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

-  komunikojë më lirshëm dhe pa gabime në gjuhën 

gjermane, në përputhje me nivelin e mesëm B1 

- shkruajë tekste të ndryshme, mundësisht duke iu 

përmbajtur rregullave të drejtshkrimit dhe të 

strukturës së fjalisë së gjuhës gjermane,. 

- lexojë drejt duke iu përmbajtur rregullave të 

drejtshqiptimit të gjuhës gjermane, si dhe të kuptojë 

tekstet e lexuara, 

- interpretojë temat dhe tekstet e caktuara të dëgjuara 

në gjuhën gjermane, 

- zgjerojë leksikun e tij në përputhje më leksikun që 

është përdorur në librin bazë, 

- aplikojë gjatë komunikimit gramatikën e trajtuar në 

librin bazë. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 4                                15 45 
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Punë praktike     

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15 min. 15 4 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                15 30 

Përgatitja për provimin final  5                                 2 10 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  145.5 orë:  

25 = 5.82  

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Lënda realizohet përmes ligjëratave dhe ushtrimeve gjuhësore. Në orët 

e ushtrimeve punohet në përmirësimin e të dëgjuarit, të folurit, të 

shkruarit, të lexuarit; gramatikës e vokabularit. 

Përmes metodës bashkëbiseduese – punohet në mënyrë individuale, në 

çifte dhe në grupe. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë dhe në shtëpi 5%;  

Vlerësimi nga testet 40%;  

Provimi final 50%. 

Literatura primare:  1 Koithan, U / Schmitz, H. / Sieber, T. / Sonntag. (2014): Aspekte neu B1 

plus, Langenscheidt. München. 

2. Axel Hering, Magdalena Matussek, Michaela Perlmann-Balme. (2002): 

em Übungsgrammatik, Deutsch als Fremdsprache, Ismaning. 

Literatura shtesë:   6. Dreyer/Schmitt. (2009): Lehr- und Übungsbuch der deutshen 

Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell. Ismaning. 

7. Helbig/Buscha. (2000): Übungsgrammatik. Leipzig. 

8. Karin Hall / Barbara Schneider. (2001): Übungsgrammatik für 

Fortgeschrittene DaF.  
9. Duden. (2009): Duden 4, Die Grammatik, Unentbehrlich für richtiges 

Deutsch: Band 4 von Cathrine Fabricius-Hansen, Mannheim. 

10. Duden. (2009): Fit für das Bachelorstudium. Mannheim. 
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Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Lektion 6:  Zukünftiges und Vermutungen ausdrücken (Futur I und Präsens)  

Java 2: Lektion 6:  Verben mit Präpositionen und Pronominaladverbien  

Java 3: Lektion 7:  Reflexive Verben 

Java 4: Lektion 7: Relativsätze 

Java 5: Lektion 8: Finalsätze 

Java 6: Testi gjysëmsemestral 

Java 7: Lektion 8:  Konjunktiv II (Formen)   

Java 8: Lektion 8: Konjunktiv II (Verwendung) 

Java 9: Lektion 9: Konnektoren; Temporalsätze  

Java 10: Lektion 9: Temporale Präpositionen 

Java 11: Lektion 10: Passiv 

Java 12:   Lektion 10: Passiversatzformen, Passiv mit Modalverb 

Java 13:     Lektion 10:  Lokale Präpositionen 

Java 14:   Lektion 10:  Lokale Präpositionen (mit Wechselpräpositionen) 

Java 15:    Testi final 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Për të fituar të drejtën për të hyrë në teste dhe provim, studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe 
ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi 
janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime 
dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave 
disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. Telefonat mobil/të mençur dhe pajisjet e tjera 
elektronike duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit.  

 

 

 

Titulli i lëndës: Letërsi gjermane: Mesjeta deri te Humanizmi   

 

 Informatat themelore për lëndën  
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Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti: Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: Letërsi gjermane: Mesjeta deri te Humanizmi  

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i I-rë  

Numri i orëve në javë: 3+1 

Kreditë ECTS: 5 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: 038222970/ albulena.blakaj@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në këtë lëndë studentët do të njoftohen për së afërmi 

me letërsinë gjermane që nga fillet e saj, pra me 

Mesjetën, nga e hershmja e deri te fillimi i epokës së 

re. Përveç zhvillimit historik të letërsisë gjatë mesjetës 

e që përfshinë një periudhë të gjatë kohore, do të 

merremi  me krijimet e hershme popullore e letrare, 

me romanet e njohura kalorsiake, poezinë e 

Minnesang-ut e autorët e rëndësishëm të kësaj 

periudhe. Theks të veçantë përbëjnë ndikimet e 

letërsive të ndryshme në zhvillimin e letërsisë 

gjermane. Do të merremi edhe me letërsinë e Mesjetës 

së vonë, si paraprijëse e epokës së re. Njoftohen me 

periudhat e shek. 16, si Humanizmi, Renesansa, në 

Gjermani e Evropë, por para së gjithash Reformacioni 

dhe figura kryesore e tij Martin Luther. Kjo ishte 

lëvizja më me ndikim e kësaj periudhe në Gjermani 

dhe e cila u përhap në gjithë botën e shkaktoi 

ndryshime të mëdha në konceptet e religjionit. 

Analizohen edhe struktura, llojet dhe sidomos 

funksionet e letërsisë së këtyre periudhave, ndikimet e 

Reformacionit, Kundërreformacionit, luftës fshatare, 

etj.  
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Qëllimet e lëndës:  Lënda Letërsi gjermane: Mesjeta deri te 

Humanizmi ka për objektiv  t’i njohë 

studentët me letërsinë gjermane që nga 

fillet e saj e deri te Humanizmi, periudhë e 

rëndësishme e formësimit të letërsisë 

gjermane 

 Njohja e studentëve me periudha të 

rëndësishme letrare, kulturore e historike 

të këtyre shekujve, si: Humanizmi, 

Renesansa, në Gjermani e Evropë, 

Reformacioni 

 Njohja e studentëve me karakteristikat 

kryesore të periudhave, prapaskenën 

historike të zhvillimit të tyre, llojet 

kryesore letrare, rolin dhe ndikimin e 

letërsisë popullore,  

 Njohja e studentëve me autorët dhe veprat 

më të rëndësishme të kohës, me 

ndryshimet që pëson letërsia në këta 

shekuj 

 Lënda ka për qëllim t’i mësojë studentët të 

analizojnë dhe interpretojnë veprat letrare 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të sukseshem te këtij kursi (lënde) 

studenti do të:  

 dijë gjërat themelore për letërsinë gjermane që 

nga fillet e saj e deri te Humanizmi; 

 

 dijë karakteristikat kryesore të periudhave, 

prapaskenën historike të zhvillimit të tyre, 

llojet kryesore letrare, rolin dhe ndikimin e 

letërsisë popullore,  

 

 dijë për autorët dhe veprat më të rëndësishme 

të kohës, zhvillimin e romanit kalorsiak 

 

 jetë në gjendje të shkruaj një seminar të 

shkurtër rreth një teme të caktur nga letërsia; 

 

 të zhvillojë debat me kolegët e tij rreth një 

teme nga letërsia; 
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 të jenë në gjendje t’i zbatojnë njohuritë e 

përvetësuara gjatë punës së tyre të pavarur për 

analizë të letërsisë 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  3 15 33.75 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 1          15 11.25 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10min 15 2.5 

Puna në terren    

Testi, punimi i seminarit 2       2 4 

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3             15 45 

Përgatitja për provimin final  20 1 20 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2 1 2 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  146.25:25= 

5.84 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies do të jetë me studentin në qendër dhe 

interaktive. Realizimi i programit nga lënda Letërsi gjermane Mesjeta deri 

te Humanizmi bëhet edhe me pjesëmarrjen aktive të vet studentëve, të cilët 

qysh në fillim të semestrit të parë pasi ju dorëzohet programi përcaktohen 

për një temë për të cilën do të referojnë me ç’rast do të mësojnë edhe për 

punën e pavarur për mbledhjen e seleksionimin e materialit të nevojshëm 

për hartimin e një punimi. Të gjithë studentët punojnë nga një seminar  të 

shkurtër për një temë të cilën ata vet e zgjedhin nga planprogrami. Gjatë 

orëve të ushtrimeve pastaj, lexohen seminaret ose referohen për to dhe 

zhvillohet debat në klasë për temën dhe periudhën letrare të cilës i takon ajo.  

Kështu, pjesëmarrja aktive e studentëve bëhet komponentë qenësore në 

arritjen e objektivave të lëndës dhe arritjen e rezultateve të pritshme. 
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Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Provimi final 70%. 

Në këtë lëndë studentët notohen edhe për seminaret që punojnë gjatë vitit. 

Duke qenë se gjatë orëve referohet për seminaret dhe diskutohet në klasë 

për periudhën letrare të cilës i takon vepra e poashtu për autorin, 

krijimtarinë e jetën e tij dhe posaqërisht për veprën në fjalë, të gjitha këto 

vlerësohen me notë e kjo pastaj mblidhet me notën e provimit 

përfundimtar që mbahet pas përfundimit të semestrit të II. 

Literatura primare:  1. Ligjëratat të përgatitura nga Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

2. Martini, Fritz: Deutsche Literaturgeschichte, Komet, 2003 

3. Beutin, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis 

zur Gegenwart, Metzlersche J.B. Verlagsb; Auflage: 6., verbesserte und 

erweiterte Auflage, 2001 

4. Meid, Volker: Reclam Buch der Deutschen Literatur, Philipp Reclam jun. 

Verlag Stuttgart, 2004 

5. Baumann/ Oberle: Deutsche Literatur in Epochen, Max Hueber Verlag, 

Ismaning, 2006  

 

Literatura shtesë:   - Brunner, Horst: Interpretationen. Mittelhochdeutsche Romane und 

Heldenepen, Reclam,  

- Gottfried von Straßburg: Tristan und Isolde, C H Beck,München, 2008 

- Wolfram von Eschenbach: Parzival. Band 1 &2, 2006 Philipp Reclam jun. 

GmbH & Co., Stuttgart 

 

 

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in das Fach Deutsche Literatur: Mittelalter bis Humanismus  

Java 2: 
Literatur des Frühmittelalters 

- Germanische Dichtung 

- Althochdeutsche Literatur unter den Franken 

Karl der Grosse;  

 

Java 3: Zaubersprüche und Früchdichtungen 

 "Merseburger Zaubersprüche",  

 "Wessobrunner Gebet",  

 "Muspilli" 

Die Literatur unter den Otonen 
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 Widukind von Corvey "Sachsenchronik", romani "Ruodlieb", 

Nothker der Deutsche 

 "Kaiserchronik" und "Rolandlied" si lajmëtar të një periudhe të re. 

 

Java 4: Heldenlieder: 

 „Hildebrandslied" 

Java 5: 
Hochmittelalter 

Höfischer Epos  

 Ritterlich - hofischer Epos und der Eifluss der französichen 

Literatur;  

 Der frühe ritterliche Roman - Heinrich von Veldecke 

Java 6:  Die bekanntesten Autoren und Werke des Hochmittelalters: 

  Heinrich von Veldeke 

 Hartmann von Aue "Erec", "Iwein" 

Java 7:  Wolfram von Eschenbach "Parzival" 

 Gottfried von Strassburg "Tristan und Isolde" 

 

Java 8: Heldenepos 

 Das Niebelungenlied  

 Vergleich mit albanischen Legenden, gemeinsamkeiten und 

Unterschiede 

 

Java 9: Minnesang  

 Die Vaganten - "Carmina Burana", 

 Französische Trubadours und deren Einfluss auf dem deutschen 

Minnesang  

 Walther von der Vogelweide, Neidhart von Reuenthal 

Java 10: Literatur des Spätmittelalters  

 Meister Eckhart, Neidhart von Reuenthal,  

 Volkslied – Volksbalade   

 

Java 11: Humanismus und Renaissance 

 

Java 12:    Erasmus von Rotterdam: „Lob der Torheit“ 

Johannes Reuchlin 

Java 13:     Ulrich von Hutten, der deutsche Humanist 

Sebastian Brandt: Narrenschiff 

 Das Volksbuch von Dr. Faust  

 Hans Sachs 
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Java 14:   Reformation 

 Martin Luther  

 

Java 15:    Wiederholung des gesamten Materials und Vorbereitung für die Prüfung. 

  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon 

më shumë se tri here atëherë nuk merrë nënshkrim). Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; 

studenti merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Profesorin. 
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Titulli i lëndës: GJUHË SHQIPE II 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: Gjuhë shqipe II 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i I-rë | Semestri i II-të 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Kreditë ECTS: 5 ECTS 

Koha / Vendi: E hënë 8:30-10:00; 10:15-11:45 | Salla: 32 

Mësimdhënësi: Haki Hysenaj 

Të dhënat kontaktuese:  Zyra nr.82. Tel: 044 125 005 

E-mail: h_hysenaj@hotmail.com 

Këshillimet me studentë: e hënë:11:00-12:00, e 

premte:11:00-12:00 

Përshkrimi i lëndës: Studentët do të njihen me konceptet e sintaksës: grupi i 

fjalëve (togfjalëshi) fjalia dhe gjymtyra. 

Nga lënda e morfologjisë e kanë të qartë që çdo fjalë 

përveç kuptimeve leksikore dhe formave gramatikore, ajo 

kryen një funksion të caktuar brenda fjalisë por, duhet ta 

kenë të qartë se fjalia dhe përbërësit e saj nuk janë 

gjithherë të baras- vlershme, sepse një gjymtyrë mund të 

shprehet edhe me grup fjalësh; gjymtyrët e fjalisë  së 

thjeshtë; gjymtyrët homogjene.  

Pastaj do të shpjegohen llojet e fjalive sipas kritereve të 

caktuara; llojet e fjalive të përbëra: me bashkërenditje dhe 

me nënrenditëse- me një fjalë, 

çështjet themelore që i studion sintaksa. 

mailto:h_hysenaj@hotmail.com
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Qëllimet e lëndës: Përvetësimi i lëndës dhe aftësimi i studentëve për ta 

zbatuar atë edhe praktikisht. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në 

gjendje: 

 

 Të aftësohen për të bërë dallimin midis 

rregullave të sistemeve sintaksore të gjuhëve 

orientale dhe atij të gjuhës shqipe 

 Të flasin dhe të shkruajnë rrjedhshëm gjuhën 
standarde shqipe, sipas rregullave 

 sintaksore të gjuhës shqipe. 

 Të aftësohen për të dalluar grupin e fjalëve (grupin 

emëror, grupin foljor dhe grupin emëror me 

parafjalë) nga fjalia, pastaj fjalinë e thjeshtë nga 

fjalia e përbërë, si dhe llojet e fjalive me 

bashkërenditje dhe të atyre me nënrenditje 

 Të aftësohen për të bërë analizën sintaksore. 

 

 Të aftësohen për të bërë punë të suksesshme në 

procesin e mësimdhënies, duke bërë përqasjen 

midis sintaksës së gjuhëve orientale dhe asaj të 

gjuhës shqipe. 

 

 Të aftësohen për të bërë përkthime të mira nga 
gjuhët orientale në gjuhën shqipe dhe 
anasjelltas 

 

 

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 
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Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2 15 22.5 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar    

Konsultime me mësimdhënësin 10 min. 15 2.5 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 10 1 10 

Detyrë shtëpie  2 15 22.5 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2 15 22.5 

Përgatitja për provimin final  10 2 20 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1 1 2 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  124.5:25=4.98 

5 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Ligjërata, ushtrime, punime seminari, detyra shtëpie, debate për çështje të 

ndryshme lidhur me sintaksën;etj. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 15%  

Vlerësimi i dytë: 15 % 

Detyrat dhe punimet e seminareve: 10 %  

Vijimi i rregullt: 5 % 

Provimi final 55 % 

Gjithsej: 100 % 

Provimi mbahet me test dhe plotësohet edhe me 

gojë. 

Literatura primare:  N. Dako, E. Biba, A. Jashari, F. Çitaku, Gramatika e gjuhёs shqipe 2, 

Prishtinё, 2014 
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Literatura shtesë:   ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe 2, Tiranë, 2002 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Tiranё, 2004 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhёs shqipe-pёr 

mёsimdhёnёsit e gjuhёs shqipe Prishtinё, 1998 

M. Çeliku, M. Karapinjolli, R. Stringa: Gramatika praktike e gjuhës shqipe, 

Tiranë, 2004. 

M. Çeliku, Tekst ushtrimesh për sintaksën e shqipes standarde, Tiranë, 2007 

T. Kelmendi: Studime sintaksore, Prishtinë, 2008. 

Revistat: Studime filologjike dhe Gjuha jonё 

(Tiranё); Gjurmime albanologjike, Gjuha shqipe, Filologji (Prishtinë), etj. 

Vepra të ndryshme letrare për orët e ushtrimeve  

Tё dhёna nga interneti 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Njohuri të përgjithshme për sintaksën 

Java 2: Tipat e fjalive të thjeshta në gjuhën shqipe 

Java 3:  

Fjalia dykryegjymtyrëshe. 

Kryefjala dhe kallëzuesi 

Java 4: Gjymtyrët e dyta të fjalisë 

Java 5: Rendi i gjymtyrëve në fjali 

Java 6: Vlerësimi i parë intermediar (test provues) 

Java 7: Gjymtyrët homogjene 

Java 8: Gjymtyrët e veçuara 

Java 9: Fjalia e përbërë 

Java 10: Fjalitë e përbëra me pjesё tё nёnrenditur 

Java 11: Fjalitë e përbëra me pjesё tё nёnrenditur rrethanore 

Java 12:   Vlerësim i dytë intermediar (test provues) 

Java 13:     Fjalitë e ndërmjetme dhe fjalitë e ndërshtëna (të 

ndërkallura) 

Java 14:   Fjalia e përbërë asindetike 

Java 15:    Ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë 
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Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

 Vijimi i rregullt i studentëve në ligjërata. 

 Përmbushja e detyrimeve sipas kritereve të mbarëvajtjes së procesit mësimor. 

 Respektimi i institucionit arsimor. 
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Titulli i lëndës: TEORI E LETËRSISË 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Teori e letërsisë 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti I, semestri II 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Klasa 32, sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naim Kryeziu 

Të dhënat kontaktuese:  naim.kryeziu@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda “Teoria e letërsisë” është disiplina që merret 

me studimin e letërsisë si dukuri kulturore, me 

përkufizimin e konceptit të saj dhe me shpjegimin e 

metodologjive e të teknikave të leximit, të 

interpretimit e të analizës së teksteve letrare. 

Nëpërmjet kursit të teorisë së letërsisë studenti 

përfiton njohuri themelore për disa koncepte të 

përgjithshme, për funksionimin e instituteve letrare, 

për lidhjen midis tekstit e kontekstit dhe për ecuritë e 

komunikimit letrar. 

 

mailto:naim.kryeziu@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Lënda “Teoria e letërsisë” synon që studenti:  

 të njihet me konceptet dhe me metodologjitë 

kryesore praktike për analizën e tekstit 

 të njohë ç ’janë letërsia dhe teoria e letërsisë 

 të njohë ç ‘janë orientimet letrare 

 t’i shpjegohen roli dhe rëndësia e shoqërisë në 

krijimtarinë letrare 

 të njihet me llojet e romaneve dhe me gjinitë 

letrare 

 t’i shtjellohen pikëtakimet e teorisë së 

letërsisë si shkencë me shkencat e tjera 

 të mësojë se ç ’janë tema e një vepre letrare, 

motivi, eufonia, ritmi, metri, fibula, etj. 

 të fitojë një bazë të mirëfilltë të njohurive për  

studime shkencore në fushën e letërsisë. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas mbarimit të kursit, studenti duhet të ketë njohuri të 

mjaftueshme: 

 për metodologjitë themelore të teorisë së 

letërsisë 

 për objektin kryesor të teorisë së letërsisë 

 për dallimin midis letërsisë dhe teorisë së 

letërsisë 

 për letërsinë dhe për gjuhën letrare; 

 për letërsinë dhe për rolin e shoqërisë 

 për letërsinë si art 

 për lidhjet e letërsisë me artet e tjera 

 për qëllimet dhe për detyrat e studimeve letrare 

 për shkencat e letërsisë 

 për studimin e letërsisë si art gjuhësor 

 për analizën e veprës letrare 

 për strukturën e veprës letrare 

 për eufoninë, ritmin dhe metrin 

 për narratorin në një vepër letrare 

 për temën, motivin dhe fabulën në veprën 

letrare 

 për gjinitë letrare,  epin, poezinë lirike, 

poemën, sonetin, romancën, baladën, 

nekrologjinë, esenë, romanin, dramën, poezinë 

dramatike, metaforën, komedinë, novelën, 

ironinë, etj. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 
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Ligjëratat  2 15 22.50 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike 0.50 15 7.50 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 0.25                          15 3.75 

Përgatitje për biseda interaktive në lidhje me leksionet 

e zhvilluara 

0.25   15 3.75 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 1                                15 15 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë ose në shtëpi) 1                                15 15 

Përgatitja për provimin përfundimtar 1                                15 15 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 0.50                           15 7.50 

Projektet, prezantimet, etj. 0.50                           15 7.50 

Total  112.50:25=4.5 

4 ETCS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me shpjegime përkatëse. Gjatë 

shpjegimeve zbatohet metoda ndërvepruese. Në fillim të ligjëratës 

zhvillohet gjithmonë debat për leksionin e mëparshëm. Në fund të 

ligjëratës bëhet një përsëritje e përbashkët e leksionit pasues. 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë 15 % 

 Testi i dytë 15 % 

 Pjesëmarrja aktive në ligjërata 15% 

 Vijimi i rregullt në mësim 5 % 

 Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) 50% 

Literatura primare:  1. René Wellek dhe Austin Warren: Teoria e letërsisë, Tiranë 2007 

2. Milivoje Solar, Hyrje në shkencën për letërsinë, Tiranë 2004 

3. Zejnullah Rrahmani, Teoria e letërsisë, Prishtinë 2008 

Literatura shtesë:   1. Metzler Verlag Stuttgardt: Einführung in die Literaturtheorie, Stuttgart, 

2012 
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Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Teoria e letërsisë:  

-Me se merret teoria e letërsisë 

-Pikëtakimet e shkrimeve letrare me shkrimet tjera 

-Shkencat e studimit të letërsisë (degët) 

-Objekti i studimit të degëve të shkencës së letërsisë 

-Zanafilla e teorisë së letërsisë 

-Zhvillimi i teorisë së letërsisë. 

Java 2: Letërsia dhe studimi i letërsisë: 

-Dallimi midis letërsisë dhe studimit të letërsisë 

-Letërsia gojore 

-A mund të quhet letërsi gjithçka  që është shkruar  

-Veprat artistike 

-Funksioni i letërsisë. 

Java 3: Letërsia dhe gjuha: 

-Rëndësia e gjuhës në letërsi 

-Raporti i letërsisë ndaj realitetit shoqëror 

-Të kuptuarit e gjuhës në veprën letrare. 

Java 4: Letërsia dhe shoqëria: 

-Letërsia dhe gjuha 

-Veprat letrare 

-Raportet e ndërlikuara të shoqërisë dhe të letërsisë 

-Si duhet të shqyrtohen veprat letrare 

-Pasqyrimi i ngjarjeve shoqërore në një roman 

-Ndikimi i veprave letrare në shoqëri. 

Java 5: Letërsia si art: 

-Veçoritë e artistike të letërsisë dhe nevoja që    letërsia të kuptohet e të 

studiohet në radhë të parë si art 

-Shfaqja e një vepre letrare 

-Poetika e Aristotelit. 

Java 6: Letërsia dhe artet e tjera: 

-Marrëdhëniet e letërsisë me artet figurative dhe muzikore 

-Ndikimet dhe frymëzimet e ndërsjella të arteve të ndryshme 

-Bashkëpunimi i ndërsjellë i arteve. 

Java 7: Qëllimet dhe detyrat e studimit të letërsisë: 

-Letërsia si veprimtari krijuese gjuhësore 

-Kush merret me letërsi 

-Kontradiktat midis qëndrimit teorik dhe praktik ndaj letërsisë 

-çfarë duhet të nxisë studimi i letërsisë. 

Java 8: Shkenca për studimin e letërsisë: 
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-Ndarja e shkencës së letërsisë 

-Historia e letërsisë 

-Teoria e letërsisë 

-Kritika letrare. 

Java 9: Studimi shkencor i letërsisë si art gjuhësor: 

-Estetika  

-Linguistika. 

Java 10: Analiza e veprës letrare: 

-Të kuptuarit e një vepre letrare  

-Analiza gjuhësore e tekstit 

-Analiza teoriko-letrare e një vepre artistike. 

Java 11: Struktura e veprës letrare: 

-Ndërtimi i veprës letrare 

-Teoria e strukturës të shtresave të veprës letrare 

-Shtresa e tingullit 

-Shtresa e njësisë së kuptimore 

-Shtresa e botës së veprës 

-Analiza e veprës letrare si unitet. 

Java 12:   Eufonia, ritmi dhe metri: 

-Eufonia në një vepër letrare 

-Cilësitë e qenësore të brendshme dhe cilësitë relative të tingullit 

-Intonacioni 

-Kakofonia 

-Rima 

-Metri. 

Java 13:     Tema, motivi dhe fabula: 

-Tema si kuptim i tërësor i veprës 

-Motivi  

- Fabula në veprën letrare. 

Java 14:   Narratori, karakteri dhe ideja: 

-Ç ‘nënkuptojmë me narratorin në veprën letrare 

-Roli i narratorit në veprën letrare 

-Analiza e karakterit 

-Ideja në analizën e veprës letrare. 

Java 15:    Gjinitë letrare: 

-Epika 

-Lirika 

-Dramaturgjia. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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 Studentët duhet të vijnë me kohë në auditor, sepse ardhja me vonesë sjell ndërprerjen e mësimit dhe 

pengon, çrregullon e shpërqendron vëmendjen e studentëve. Gjatë orës së mësimit nuk lejohet përdorimi i 

mjeteve elektronike, sepse shkaktojnë zhurmë ose pengesa të tjera. 
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LËNDËT MËSIMORE – ME ZGJEDHJE 
 

Titulli i lëndës: ORTOGRAFI 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i filologjisë   

Titulli i lëndës: Ortografi   

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti i I-rë | Semestri i II-të 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 3 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. ass. dr. Blertë Ismajli 

Të dhënat kontaktuese:  Tel. 038 222 970, e-mail: blerte.ismajli@uni-pr.edu   

Përshkrimi i lëndës: Lënda me zgjedhje „Ortografi“ ka në fokus të saj 

drejtshkrimin e gjuhës gjermane. Studentët njoftohet 

me parimet e drejtshkrimit të gjermanishtes 

(fonologjik, morfologjik), rregullat e drejtshkrimit 

dhe me reformën e fundit drejtshkrimore të 

gjermanishtes duke synuar kështu qartësimin e 

ndryshimeve në drejtshkrimin gjerman. 

Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet  

- Njohja e parimeve të drejtshkrimit të gjermanishtes 

- Përvetësimi i rregullave të drejtshkrimit të 

gjermanishtes 

- Zbatimi i normës drejtshkrimore të gjermanishtes në 

praktikë 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- të demonstrojë njohuri për parimet e drejtshkrimit të 

gjermanishtes 

- ta zbatojë normën drejtshkrimore të gjermanishtes  

mailto:blerte.ismajli@uni-pr.edu
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- t’i përcjellë në mënyrë kritike zhvillimet aktuale në 

reformimin e drejtshkrimit të gjermanishtes 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike  1 15 15 

Përgatitje për test intermediar 1                                    5 5 

Konsultime me mësimdhënësin  0.5 6 3 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 1.5                                2 3 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi)  2 15 30 

Përgatitja për provimin final  3                                    7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                    2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  118.5 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, 

ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. 

Punohet në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Vlerësimi nga testet 20%;  

Provimi final 70%. 

Literatura primare:  1. Nerius Dieter (2007). Deutsche Orthographie. 4. neu bearb. Auflage. 

Hildesheim, Zürich, New York: Georg Olms   

2. Dürrscheid, Christa (2012). Einführung in die Schriftlinguistik. 4. überarbeit. 

und aktualisierte Aufl.Göttingen [u.a.] : Vandenhoeck & Ruprecht 

3. Materiale të përgatitura nga mësimdhënësja e lëndës 

Literatura shtesë:   1. DUDEN 2009. Bd. 1: Die deutsche Rechtschreibung.  25. völlig neu 
bearb. und erweiterte Auflage. Mannheim: Duden Verlag 
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Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Hyrje, konceptet themelore (Einführung und Begriffsbestimmung) 

Java 2: Raporti i rrafshit grafik me atë fonologjik – parimi fonologjik (Die Beziehung 

von graphischer und phonologischer Ebene – Das phonographische Prinzip) 

Parimi i rrokjes; kufinjtë e rrokjes dhe ndarja e rrokjeve (Das silbische Prinzip; 

Silbengrenze und Silbentrennung) 

Java 3: Raporti i rrafshit grafik me atë semantik – parimi morfologjik  (Die Beziehung 

von graphischer und semantischer Ebene – Das morphologische Prinzip) 

Java 4: Shkrimi ndaras dhe bashkë (Getrennt- und Zusammenschreibung) 

Java 5: Vlerësimi intermediar 

Java 6: Shkrimi me vizë lidhëse (Schreibung mit Bindestrich) 

Java 7: Përdorimi i shkronjës së madhe (Groß- und Kleinschreibung) 

Java 8: Shkurtesat; Shenjat e pikësimit (Abkürzungen; Interpunktion) 

Java 9: Shkrimi i fjalëve të huaja (Fremdwortschreibung) 

Java 10: Tingulli s (Die s-Schreibung) 

Java 11: Vlerësimi intermediar  

Java 12:   Parimi i tekstit (Das Textprinzip und sein Geltungsbereich) 

Java 13:     Aspekti stilistikor i shkrimit (Zum stilistischen Aspekt der Schreibung) 

Java 14:   Historia e ortografisë (Orthographiegeschichtlicher Abriss) 

Java 15:    Reforma e ortografisë gjermane (Die Reform der deutschen Orthographie) 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes  
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Titulli i lëndës:  Gjuhë angleze II 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Gjuhë dhe letërsi gjermane 

Titulli i lëndës: Gjuhë angleze II 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti  I  | Semestri II 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Kreditë ECTS: 3 ECTS 

Koha / Vendi: 12.00 – 13.30 | Salla 13 

Mësimdhënësi: Prof.Ass.Dr. Seniha Krasniqi 

Të dhënat kontaktuese:  e-mail: seniha.krasniqi@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Mësimdhënia dhe mësimi do të bazohen në ndërveprim dhe 

do të mbështeten kryesisht në pjesëmarrjen e secilit student 

në dhënien e mendimit të tyre personal dhe ndarjen e 

përvojave të tyre. Lënda synon zhvillimin e barabartë të 

aftësive të leximit, të të folurit, të shkrimit dhe të dëgjimit. 

Përfshirja e teksteve të ndryshme letrare dhe analizimi i të 

njëjtave do të kontribuojnë në pasurimin e fjalorit të tyre 

dhe do t'i afron ata me letërsinë dhe kulturën angleze. Duke 

punuar me nivelin upper intermediate, gramatika e gjuhës 

angleze do të ligjërohet përmes një qasjeje induktive (nga 

poshtë lart), duke përfshirë në mënyrë efektive metodën 

komunikuese e cila bazohet në idenë se të mësuarit e 

suksesshëm të gjuhës vjen përmes komunikimit të kuptimit 

të vërtetë dhe në mënyrë të saktë gramatikore. 

Lënda vë në theks komunikimin e vërtetë, i cili do t'i lejojë 

studentët të përdorin rregullat e mësuara të gramatikës dhe 

të përdorin fjalorin, si dhe i inkurajon ata që të shprehin 

mendimin e tyre në gjuhën angleze mbi temat e ndryshme. 

Aktivitetet në klasë të udhëhequra nga qasja komunikuese 

karakterizohen duke u përpjekur të prodhojnë komunikim 

kuptimplotë dhe real. Si rezultat i kësaj, do të ketë një theks 

të veçantë në komunikim, mësimet janë më të përqendruara 

në studentin duke përdorur materiale sa më autentike. 

Shkathtësitë e shkrimit do të fuqizohen përmes ushtrimit të 

shkrimit narrativ, shkrimit mbi problemet dhe këshillat, 

shkrimit të ankesave formale, shkrimit të peticioneve, etj. 

Lënda gjithashtu inkurajon të mësuarit e gjuhës përmes 

diskutimit të çështjeve të ndryshme sociale si dhe nëpërmjet 

përfshirjes së veprave letrare. 
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Për të rritur interesimin dhe angazhimin, studentët 

gjithashtu do të ftohen dhe inkurajohen të marrin pjesë në 

kërkimin, përzgjedhjen, si dhe krijimin e materialeve që do 

të përdoren në klasë. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimet e lëndës janë caktuar sipas kërkesave të CEFR 

dhe janë: 

• të mundësojë studentëve të komunikojnë në gjuhën e 

synuar në këtë nivel të caktuar 

• të mundësojë studentëve që të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në diskutime në kontekste të njohura, duke 

llogaritur dhe mbështetur pikëpamjet. 

• të rrisë besimin dhe aftësinë e studentëve për të 

komunikuar me folës amtarë  dhe jo-amtarë të anglishtes, 

si në të folur ashtu edhe në shkrim 

• të nxisë studentët që në mënyrë individuale të përdorin 

përvojën e tyre e të mësuarit 

• të inkurajojë studentët që në mënyrë individuale të 

marrin përgjegjësinë për progresin e tyre e të nxënit, duke 

u përpjekur kështu ta rrisin atë 

 GAMA E FJALORIT- t'u mësojë një gamë të mirë të 

fjalorit për çështje që lidhen me fushën e tyre dhe 

temat më të përgjithshme ku studentët mund të 

ndryshojnë formulimet për të shmangur përsëritjen e 

shpeshtë dhe të kenë pak zbrazëtira leksikore të cilat 

mund të shkaktojnë hezitim dhe ndërprerje në bisedë. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të jenë në 

gjendje të: 

 të kuptojnë fjalimet e gjata dhe ligjëratat dhe të 

ndjekin edhe argumentet komplekse nga tema të 

njohura dhe më të përgjithshme. 

 të bashkëbisedojnë me një shkallë të rrjedhshme dhe 

në mënyrë spontane që e bën të mundur ndërveprimin 

e rregullt me folësit amtarë. 
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 të marrin pjesë në mënyrë aktive në diskutime në 

kontekste të njohura, duke mbështetur pikëpamjet e 

tyre. 

 të paraqesin përshkrime të qarta dhe të detajuara në një 

gamë të gjerë temash që lidhen me fushën e interesit 

dhe më gjerë. 

 të shkruajnë letra që theksojnë rëndësinë personale të 

ngjarjeve dhe përvojave 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat   2 (45 min)                           15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime  2 (45 min)                           15 22.5 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 2                                               3 6 

Konsultime me mësimdhënësin 15min                                     10 1.8 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 1                                                  2 2 

Detyrë shtëpie 1                                                  5 5 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                                  4 8 

Përgatitja për provimin final  2                                                  4 8 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1                                                   1 1 

Projektet, prezantimet, etj. 1                                                   1 1 

Totali  77.8x25-3.1 

3 ECTS 

Metodologjia e mësimdhënies: Forma e rregullt e ligjëratave përbëhet nga 2 orë ligjëratë dhe 2 orë ushtrime në 

javë. Metoda e ligjërimit do të jetë me studentët në qendër dhe interaktive. Punët 

individuale dhe grupore do të jenë të shpeshta dhe në përputhje me materialin që 

duhet mbuluar. 

Përveç prezantimeve të studentëve, do të bëhen aktivitete si: video e heshtur, 

diskutime në justifikimin e pikëpamjeve, mock-trial (simulimi i gjykatës, 

akuzat/mbrojtjet), ankandi i fjalive, projekte jashtë objektit të fakultetit-poezia e 

trotuarit, hulumtime mbi tema të ndryshme (psh. Dëmet e turizmit), domino për 

çështje gramatikore, përdorimi i videot nga TED talks me tema të ndryshme të 
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gjitha të dizajnuara për të  zhvilluar kurreshtjen, të menduarit kritik dhe 

shkathtësitë për zgjidhjen e problemeve të studentëve. 

 

Metodat e vlerësimit: Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 

Vijueshmëria-10% 

Pjesëmarrja ne diskutime-10% 

Prezantimi- 10 % 

Testi I -10 % 

Testi II  – 10% 

Provimi përfundimtarë – 50 % 

Literatura bazë:  4. CUNNINGHAM, Sarah – MOOR, Peter, New Edition Cutting Edge-

Upper-Intermediate Student Book, Pearson Longman, Harlow, United 

Kingdom, 2014  

5. CUNNINGHAM, Sarah – MOOR, Peter, New Edition Cutting Edge- 

Upper-Intermediate Workbook, Pearson Longman, Harlow, United 

Kingdom, 2014 

Literatura shtesë:   4. OXENDEN, Clive-Latham Koenig Christian, New English File Upper-

Intermediate, Oxford University Press, 2005 

5. BURT, Angela, The A-Z of Correct English, How to Books Publishing, 

Oxford, 2002  

6. CUNNINGHAM, Sarah – MOOR, Peter, BYGRAVE, Jonathan, New 

Edition Cutting Edge-Intermediate Teacher’s resource book, Pearson 

Longman, Harlow, United Kingdom, 2014   

 

  

Hartimi i planit mësimor  

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Përshkrimi i lëndës/literaturës 

Njoftimi mbi objektivat, rezultatet e pritura të nxënies, metodat e mësimdhënies, 

metodat e vlerësimit, dhe rregullat akademike 

Diskutime mbi planin e veprimit për zhvillimin e gjuhës angleze të studentëve 

Diskutimi rreth prezantimeve 

Java 2: Kohët e tashme (Present simple, Present cont.) 

Video e heshtur-Silent video 

Koha e lirë dhe stili i jetesës në Britani dhe Amerikë 

Fjalorthi javor 

Java 3: Kohët e shkuara (Past simple, Past cont.) 

Shprehjet idiomatike 

Kolokacionet 

Crime and justice-justify your viewpoint 

Mock trial – përgatitja e çështjes kontestimore, mbrojtja 
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Java 4: Kohët e kryera (Present perfect, Past perfect, etc) 

Diskutimi i gramatikës me përdorimin e gazetave 

Ankandi i fjalive-Aktiviteti për përsëritjen e gramatikës 

Fjalorthi javor 

Java 5: Format e kohës së ardhme  

Future continues dhe Future perfect 

Struktura narrative 

Post of the day 

Fjalorthi javor 

Java 6: Klauzolat relative (definuese, jo-definuese) 

Outdoor Project-Poezi e trotuarit-Të mësuarit e gjuhës përmes letërsisë (diskutimi, 

analiza) 

Fjalorthi javor 

Java 7: Gerund dhe Infinitivi  

Foljet e përcjella nga gerund/infinitivi 

Monarkia britanike-Mbretëresha Viktoria  

Fjalorthi javor 

Java 8: Testi I 

Java 9: Third Conditional 

Kolokacionet 

Fjalët me përdorim të gabuar 

Fjalët e përdorura si emër dhe folje 

The changing face of tourism 

Famous landmarks in a country   

Fjalorthi javor 

Java 10: Shkronjat pa zë 

Rregullat e të shkruarit 

Analizimi i fjalëve të këngës/poezisë  

Pjesëmarrja në garën Po-e-zë   

Fjalorthi javor 

Java 11: Diateza pësore 

Format pësore me have/get (foljet shkaktuese) 

Domino me diatezë pësore 

Rreziqet moderne 

Projekti-TED talks (watch/listen, discuss, oppose/agree) 

Fjalorthi javor 

Java 12:   Foljet modale dhe foljet e ngjashme 

Format modale e të shkuarës  

Bisedë (Great ideas; Hopes, dreams and ambitions; Your abilities)  

Business writing 

Fjalorthi javor 

Java 13:     Situata hipotetike në kohën e tashme 

Situata hipotetike në kohën e shkuar 

Kombinimet folje+folje 

Shkrimi i shqyrtimit të filmit /Movie review 

Fjalorthi javor 
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Java 14:   Fjalitë e raportuara 

Gabimet e shpeshta 

TED talk-Sistemi arsimor-përshkrimi, krahasimi 

Përsëritja e fjalorthit javor  

Java 15:    Testi II 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Në përputhje me nenin 11, par. 2 të Rregullores për studimet Bachelor studentët duhet të ndjekin 75% të klasave. 

Prandaj, mungesa do të ndikojë në notën e studentëve. Përdorimi i celularëve dhe pajisjeve të tjera elektronike gjatë 

orës së mësimit është i ndaluar, nëse nuk kërkohet nga profesori/asistenti për aktivitet. 

 

Kërkohet zbatimi i plotë i politikave dhe standardeve universale akademike, si dhe dispozitave përkatëse të UP -së. 
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Titulli i lëndës: Gjuhë e huaj  (frënge) 2 Sillabusi 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: Gjuhë e huaj  (frënge) 2 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligativ/zgjedhor 

Viti i studimeve: Viti i I-rë | Semestri i II-të 

Numri i orëve në javë: 2+ 2 

Kreditë ECTS: 5 ECTS 

Koha / Vendi: Si e përcakton Fakulteti 

Mësimdhënësi: Lektor: Mr. Albana Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: +383 44 66 59 77        albana.gashi@uni-

pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kjo lëndë është vazhdimësi e nivelit fillestar A1 dhe 

ka për qëllim zhvillimin e shkathtësive të studentëve 

si: të dëgjuarit, të lexuarit, të folurit, të shkruarit 

duke integruar edhe aspekte tjera të kulturës frënge si 

dhe përdorimit të gjuhës si mjet komunikimi në 

mënyrë aktive.  

mailto:albana.gashi@uni-pr.edu
mailto:albana.gashi@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Aftësimi i studentët të komunikojnë në gjuhën frënge 

në nivelin A1+. 

Përvetësimi i njësive gramatikore dhe fonetike 

përmes detyrave komunikative. 

Zhvillimi i shkathtësive  gjuhësore në një nivel më të 

lartë komunikimi 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

-Të komunikoj në  gjuhën frënge për nivelin A1+.     

  

-   Të zhvillojë një bisedë  sipas situatave të dhëna. 

 

-  Të jetë në gjendje të  shkruaj një ftesë, informatë etj 

-Të lexoj dhe kuptoj tekste të shkurtra, tregime, 

dokumente  

 

- Të hartoj një ese të shkurtër. 

- Të analizoj dhe komentoj dialogje  në situata të 

dhëna. 

Ti aplikoj  njohurit në aktivitetet gjuhësore- 

profesionale. 

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  90min                           15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 90min                           15 22.5 

Punë praktike     

Përgatitje për test intermediar 90min                           1 1.5 
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Konsultime me mësimdhënësin 15min. 15 3.75 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie 1                              15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3                               15 45 

Përgatitja për provimin final  8                               2 16 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 90min  1 1.5 

Projektet, prezantimet, etj. 45 min                       1 0.75 

Total  130 

Metodat e mësimdhënies:   Ligjëratat, ushtrimet gjatë orëve të mësimit duke përdorur materiale të 

ndryshme, punë në grup prej 2-3 studentësh në një projekt (punë e 

pavarur), detyrë shtëpie individuale. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 60%.  

Vlerësimi i parë : 20% 

Vlerësimi i dytë 20% 

Vijimi i rregullt 10% 

Provimi final  50% 

Total 100% 

Literatura primare:  Alter ego A1+-méthode de français+CD audio, Parcours digital-Hachette, FLE, 

2019,  

Literatura shtesë:   Grammaire Larousse du français contemporain.  

Grammaire progressive du Français; CLE international 

 

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Parler de sa ville,  les articles définis et indéfinis  

Java 2: Localiser Les lieux/ endroits de la ville,les adjectifs qualificatifs  
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Java 3: Passer une nuit, Point culture  les types d’hébergement /conversation  

Java 4: Indiquer un itinéraire/ verbes prendre, aller, descendre 

Java 5: Écrire une carte postale/ Les adjectifs démonstratifs 

Java 6: Kolokviumi i parë 

Java 7: Indiquer la provenance, la destination, les prépositions de pays 

Java 8: Carnet  de voyage/ exercices 

Java 9: Parler de ses goûts de ses activités 

Java 10: Parler de soi /caractériser une personne/ faire et aller + articles 

Java 11: Parler de sa profession/ le masculin et le féminin des professions 

Java 12:   Kolokviumi i dytë 

Java 13:     Solo ou duo/les pronoms toniques 

Java 14:   En famille/les adjectifs possessifs  

Java 15:    Annoncer un événement familial réagir/verbe dire/excercices  

oraux et écrits. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Mjetet që përdorën gjatë orëve të mësimit duhet të pastrohen dhe të ruhen në fund të orës mësimore. 
Telefonat mobil/të mençur dhe pajisjet e tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në 
vibrim) dhe të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit.  

Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën vetëm në heshtje; aktivitetet e tjera, siç janë 

kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet, janë të ndaluara.  
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SEMESTRI I TRETË 

 

LËNDËT MËSIMORE – TË OBLIGUESHME 

 

Titulli i lëndës: FONETIKË DHE FONOLOGJI E GJUHËS GJERMANE 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë  

Titulli i lëndës: Fonetikë dhe fonologji e gjuhës gjermane  

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i II-të | Semestri i III-të 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. ass. dr. Blertë Ismajli 

Të dhënat kontaktuese:  Tel. 038 222 970, e-mail: blerte.ismajli@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: 
Qëllimi i lëndës “Fonetikë” është njohja e studentëve 

me konceptet bazë të fonetikës dhe të fonologjisë si 

shkenca që merren me studimin tingujve si dhe kufijtë 

mes këtyre dy shkencave që merren me studimin e 

tingujve të një gjuhe, mënyrës së shqiptimit e 

funksionit të tyre në një gjuhë. Studentët do të 

njoftohen me proceset e nyjëtimit, sistemin e 

fonemave të gjermanishtes, proceset fonologjike, 

parimet e grafemave dhe transkriptimit. Synohet edhe 

mësimi i alfabetit ndërkombëtar fonetik (IPA) dhe 

aftësimi i studentëve për shfrytëzimin e tij. 

 

Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet  

- të kuptuarit e koncepteve teorike të fonetikës dhe 

fonologjisë 

- të kuptuarit e proceseve të nyjëtimit të tingujve  

- të kuptuarit e rregullariteteve fonetike dhe 

fonologjike të gjermanishtes 

- njohja e strukturës së rrokjeve 

- njohja me parimet e transkriptimit fonetik (IPA) 

 

mailto:blerte.ismajli@uni-pr.edu
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Rezultatet e pritshme të nxënies: 

 

 

Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- t’i përshkruaj tingujt e gjermanishtes sipas 

kritereve fonetike dhe fonologjike 

- t’i analizojë dhe krahasojë elementet themelore 

fonetike dhe ato fonologjike 

- t’i kuptojë proceset themelore fonologjike  

- t’i zbatojë konceptet e përvetësuara teorike të 

fonetikës dhe fonologjisë gjatë trajtimit të 

problemeve konkrete 

- ta shfrytëzojë alfabetin ndërkombëtar fonetik 

(IPA)  

- ta analizojë strukturën e rrokjes së gjuhës 

gjermane 

- t’i identifikojë njësitë prozodike  

- ta zbatojë saktë drejtshkrimin e gjermanishtes 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2                        15 22,5 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 5                                   2 10 

Konsultime me mësimdhënësin 10 min. 15 2,5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 10                                1 10 

Detyrë shtëpie 1 10 10 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3                                   15 45 

Përgatitja për provimin final  10                                 1 10 
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Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                   2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  127 

Metodat e mësimdhënies:   Lënda realizohet përmes ligjëratave dhe ushtrimeve. Orët e ligjëratave i 

dedikohen trajtimit teorik të proceseve dhe elementeve themelore fonetike 

dhe fonologjike. Në orët e ushtrimeve njohuritë teorike zbatohen në 

praktikë. 

Punohet në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe.   

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50 %.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Vlerësimi nga testet 40%;  

Provimi final 50%. 

Literatura primare:  1. Grassegger H. 2006. Phonetik, Phonologie. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag 

2. Wiese R. 2011. Phonetik und Phonologie. Paderborn: Wilhelm Fink Verlag 

3. Hirschfeld, U., Reinke, K., Stock, E. (Hrsg.). 2007. Phonothek intensiv. 

Aussprachetraining. Berlin: Langenscheidt 

4. Becker, Thomas. 2012. Einfürung in die Phonetik und Phonologie des 

Deutschen. Darmstadt: WBG 

5. DUDEN 2005. Aussprachewörterbuch. Bd. 6. Mannheim: Duden Verlag 

Literatura shtesë:   1. Kohler K.J. 1995. Einführung in die Phonetik des Deutschen. Berlin: Erich 

Schmidt Verlag 

2. Rausch R., Rausch I. Deutsche Phonetik für Ausländer. München: 

Langenscheidt 

3. Rues B., Redecker B., Koch E., Wallraff U., Simpson A.P. 2009. Phonetische 

Transkription des Deutschen: Ein Arbeitsbuch. 2. überarb. u. erg. Auflage. 

Tübingen: Narr Verlag  
  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Hyrje, njoftim i studentëve me programin e lëndës 

Java 2: Fonetika, fonologjia dhe gjuha 

Java 3: Krijimi i zërit dhe tingujve: iniciacioni dhe fonacioni 

Java 4: Artikulimi  

Java 5: Tingujt dhe shkrimi, parimet e shkrimit (IPA) 

Java 6: Bashkëtingëlloret 
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Java 7: Zanoret dhe diftongjet 

Java 8: Njësitë prozodike – rrokja 

Java 9: Vlerësim intermediar  

Java 10: Fonologjia – konceptet themelore   

Foni, fonema, alofoni 

Java 11: Inventari i fonemave të gjermanishtes 

Java 12:   Fonologjia e tipareve (Merkmalphonologie)  

Java 13:     Proceset fonologjike: epenteza, elizioni, metateza, asimilacioni, disimilacioni  

Java 14:   Pengesat fonologjike: elizioni, adicioni, metateza, substitucioni   

Java 15:    Kuantiteti, theksi, intonacioni  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë 

semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm 

të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në 

rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulli i lëndës: GJUHË GJERMANE III 
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Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë  

Titulli i lëndës: Gjuhë gjermane III  

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: E obligueshme 

Viti i studimeve: Viti II | Semestri III 

Numri i orëve në javë: 2+4 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. Ass. Dr. Blertë Ismajli 

Të dhënat kontaktuese:  eMail: blerte.ismajli@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në vazhdimësi të lëndës “Gjuhë gjermane 2”, kjo 

lëndë synon zhvillimin e shkathtësive komunikative 

dhe sociale të nevojshme për komunikim në një 

gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe të 

dëgjuarit; përvetësimin e njohurive për strukturën e 

gjuhës; sensibilizimin për aspektet ndërkulturore. 

Ushtrohen stragegji të ndryshme të të lexuarit 

(global, selektiv e të detajuar), fjalori zgjerohet me 

shprehje më komplekse të nivelit B 2. Gjatë 

ligjëratave trajtohen struktura gramatikore në nivelin 

B 2; ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet e 

llojeve të ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato 

receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen 

përmes trajtimit të temave ndryshme. Njëkohësisht 

bëhet pasurimi i fjalorit të studentëve me fjalë e 

konstrukte fjalish që përdoren gjatë komunikimit. 

Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas 

teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që 

ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e gjuhës 

gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e 

shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. 

mailto:blerte.ismajli@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet  

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive 

të studentit në nivelin B2 të Kornizës së Përbashkët 

Evropiane; 
- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe 

fleksibil i gjuhës gjermane si për qëllime personale 

ashtu edhe për ato profesionale; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre 

për të komunikuar me folësit burimorë dhe joburimorë 

të gjermanishtes;  

- të zhvillojë shkathtësitë studiuese të studentëve 

dhe shkathtësitë për mësimin e gjuhës;  

- të hartojnë tekste të ndryshme, sidomos shkresa 

zyrtare; 

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me 

shkathtësitë reale jetësore; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 
 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- të komunikojnë me folësit burimorë dhe ata jo-

burimorë të gjermanishtes me gojë dhe me shkrim me 

vetëbesim, saktësi dhe rrjedhshmëri në nivelin B2 

 

- të hartojnë lloje të ndryshme të teksteve, sidomos 

shkresave zyrtare 

 

- të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale në 

kontekste të ndryshme 

 

- të përdorin mendimin kritik në situata të ndryshme.  

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 4                                    15 45 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 1                                    5 5 

Konsultime me mësimdhënësin 5 Min.    15 1,15 
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Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 1                                    3 3 

Detyrë shtëpie 1,5                                15 22,5 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                   15 15 

Përgatitja për provimin final  3                                   7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                   2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  143,15 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve, Përdoren metoda 

të kombninuara dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta 

arritur qëllimin: përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive 

gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë 

individuale, në çifte dhe në grupe. Në pjesën teorike të lëndës trajtohen 

elemente të caktuara të strukturës gramatikore të gjermanishtes që janë në 

funksion të realizimit të komunikimit. Studentët duhet të marrin pjesë në 

mënyrë aktive në mësim, të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të 

shtëpisë) edhe në mënyrë të pavarur. 

Metodat e vlerësimit: Studentët i nënshtrohen vlerësimit përgjatë gjithë semestrit. Provimi 

përfundimtar mbahet me shkrim, ndërsa vlerësimi i shkathtësisë së të 

folurit bëhet gjatë orëve të ushtrimeve. Në vlerësimin përfundimtar 

përfshihet edhe pjesëmarrja aktive në orën mësimore dhe detyrat e 

shtëpisë. Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

 

Literatura primare:  1. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Lösche R. (2018). Aspekte 

neu B2. Lehrbuch. Berlin u.a.: Langenscheidt 

2. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Lösche R. (2018). Aspekte 

neu B2. Arbeitsbuch. Berlin u.a.: Langenscheidt 

Literatura shtesë:   1. Dreyer H., Schmitt R. (2008): Lehr- und Übungsbuch der deutshen 

Grammatik. München 

2. Helbig G., Buscha J. (2000): Übungsgrammatik. München  

3. Hall K., Schneider B. (2007): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF. 

Ismaning 

4. Duden Deutsches Universalwörterbuch (2011), 7. Auflage. Mannheim, 

Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 

   

 Hartimi i planit 

mësimor 
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Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Njoftimi me lëndën 

ava 2: Wortstellung im Satz 

Java 3: Negation 

Java 4: Vergleichssätze mit  als/wie und je...desto/umso 

Java 5: Das Wort es. detallierte Informationen aus einem Interview verstehen  

Java 6: Textverarbeitung: wichtige Informationen wiedergeben und kommentieren 

Java 7: Zweiteilige Konnektoren und Konnektor während  

Java 8: Test  

Java 9: Konnektoren mit zu+Inf.: um...zu, ohne...zu, anstatt...zu. Bewerbungen 

schreiben; die Selbstdarstellung des Bewerbers in einem Vorstellungsgespräch 

Java 10: Relativsätze mit wer. Einem Text Informationen entnehmen 

Java 11: Modalsätze 

Java 12:   Passiv und Passviersatzformen 

Java 13:     Texte über Wissenschaft verstehen und darüber diskutieren 

Java 14:   Indefinitpronomen 

Java 15:    Test  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar të vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë 

semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm 

të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në 

rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së.  

 

 

Titulli i lëndës: Letërsi gjermane: Baroku deri te Iluminizmi  

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti: Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: Letërsi gjermane: Baroku deri te Iluminizmi 

Niveli: BA 
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Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i II-rë  

Numri i orëve në javë: 3+1 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: 038222970/ albulena.blakaj@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në këtë lëndë, studentët do të njoftohen me letërsinë 

gjermane, të shekullit të 17 e një pjese të shek. 18, ose 

më saktë duke përfshirë Iluminizmin (Aufklärung). 

Studentët do të mësojnë për periudha të rëndësishme 

letrare e kulturore të cilat derguan njerëzimin drejt 

ndryshimeve të mëdha sociale e 33kulturore, pas 

lindjes së Kohës së Re. Njoftohen me periudhat e shek. 

17, për reformat në letërsi të cilat i solli me vete ky 

shekull dhe periudha e Barokut. Nuk mund të 

kapërcehen pa u përmendur figura të njohura për 

letërsinë e kësaj periudhe si Martin Opici, Andreas 

Gryfius e Hans Jakob von Grimmelshausen. Dhe e 

fundit, Iluminizmi- periudha veprat e së cilës kishin 

cak ndriqimin e mendjes dhe ngritjen e vetëdijes së 

shoqërisë borgjeze në një shoqëri monarkiste 

absolutiste. Studentët mësojnë për zhanret kryesore 

letrare të këtyre periudhave: drama e humanizmit, 

drama e barokut, soneti, krijimi i tragjedisë borgjeze, 

etj.    

Qëllimet e lëndës:  Lënda Letërsi gjermane: Baroku deri te 

Iluminizmi ka për objektiv  t’i njohë 

studentët me letërsinë gjermane  të këtyre 

periudhave  të rëndësishme letrare, 

kulturore e historike, si: Baroku e me 

theks të veçantë Iluminizmi 

 Njohja e studentëve me autorët dhe veprat 

më të rëndësishme të kohës 

 Studentët mësojnë për zhanret kryesore 

letrare të këtyre periudhave: drama e 

humanizmit, drama e barokut, soneti, 

krijimi i tragjedisë borgjeze, etj.     
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 Kjo lëndë ka për qëllim t’i mësojë studentët 

të analizojnë dhe interpretojnë veprat 

letrare 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të sukseshem te këtij kursi (lënde) 

studenti do të:  

 Kenë njohuritë themelore për letërsinë 

gjermane të Barokut dhe me theks të veçantë 

Iluminizmit; 

 

 dijë karakteristikat kryesore të periudhave, 

prapaskenën historike të zhvillimit të tyre, 

llojet kryesore letrare  

 

 dijë për autorët dhe veprat më të rëndësishme 

të kohës, zhvillimin e zhanreve letrare 

 

 jetë në gjendje të shkruaj një seminar të 

shkurtër rreth një teme të caktur nga letërsia; 

 

 të zhvillojë debat me kolegët e tij rreth një 

teme nga letërsia; 

 

 të jenë në gjendje t’i zbatojnë njohuritë e 

përvetësuara gjatë punës së tyre të pavarur për 

analizë të letërsisë 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  3 15 33.75 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 1          15 11.25 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   
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Konsultime me mësimdhënësin 10min 15 2.5 

Puna në terren    

Testi, punimi i seminarit 2       2 4 

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                15 30 

Përgatitja për provimin final  30 1 30 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2 1 2 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  143.5:25= 

5.74 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies do të jetë me studentin në qendër dhe 

interaktive. Realizimi i programit nga lënda Letërsi gjermane Baroku deri 

te Aufklärung bëhet edhe me pjesëmarrjen aktive të vet studentëve, të cilët 

qysh në fillim të semestrit të parë pasi ju dorëzohet programi përcaktohen 

për një temë për të cilën do të referojnë me ç’rast do të mësojnë edhe për 

punën e pavarur për mbledhjen e seleksionimin e materialit të nevojshëm 

për hartimin e një punimi. Të gjithë studentët punojnë nga një seminar për 

një temë të cilën ata vet e zgjedhin nga planprogrami. Gjatë orëve të 

ushtrimeve pastaj, lexohen seminaret ose referohen dhe për to dhe 

zhvillohet debat në klasë për temën dhe periudhën letrare të cilës i takon.  

Kështu, pjesëmarrja aktive e studentëve bëhet komponentë qenësore në 

arritjen e objektivave të lëndës dhe arritjen e rezultateve të pritshme. 

 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Provimi final 70%. 

 

Në këtë lëndë studentët notohen edhe për seminaret që punojnë gjatë vitit. 

Duke qenë se gjatë orëve referohet për seminaret dhe diskutohet në klasë 

për periudhën letrare të cilës i takon vepra e poashtu për autorin, 

krijimtarinë e jetën e tij dhe posaqërisht për veprën në fjalë, të gjitha këto 

vlerësohen me notë e kjo pastaj mblidhet me notën e provimit 

përfundimtar që mbahet pas përfundimit të semestrit të III 
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Literatura primare:  6. Ligjëratat të përgatitura nga Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

7. Meid, Volker: Reclam Buch der Deutschen Literatur, Philipp Reclam jun. 

Verlag Stuttgart, 2004 

8.  Baumann/ Oberle, Deutsche Literatur in Epochen, Max Hueber Verlag, 

Ismaning, 2000 

9. Beutin, Wolfgang u. a.: Deutsche Literaturgeschichte: von den 

Anfängen bis zur Gegenwart. Metzler, Stuttgart 1979 (7., erweiterte 

Auflage 2008 

10. Meid, Volker: Barocklyrik, 2. Auflage, Metzler 2008 

11. Wilhelm Kühlmann: Martin Opitz. Deutsche Literatur und deutsche 

Nation. Heidelberg 2001. 

 

Literatura shtesë:   - Die deutsche Literatur in text und Darstellung - Barok, Philipp 

Reclam jun. Verlag Stuttgart 

- v. Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Alfred Kröner Verlag, 

Stuttgart, 2002 

- Der abenteuerliche Simplicissimus Deutsch. Aus dem Deutschen des 

17. Jahrhunderts und mit einem Nachwort von Reinhard Kaiser. 

Eichborn AG, Frankfurt am Main 2009 

- Lessing, Gothold Ephraim: Nathan der Weise, Klett, 2007 

- Lessing, Gotthold Ephraim: Emilia Galotti, Suhrkamp Verlag, 2004 

 

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Literatur des 17. und 18. Jahrhunderts  

Java 2: Wiederholung: Deutsche Literatur des Humanismus, Renesance und  

Reformation 

Java 3: Deutsche Literatur des Barocks  

Java 4: Martin Opitz ("Poetologie") 

Java 5: Andreas Gryphius ("Es ist alles Eitel") 

Java 6: Grimmelshausen (Roman "Simplicissimus") 

Java 7: Aufklärung 

Java 8: Philosophie der  Aufklärung: Immanuel Kant und die deutsche  

Aufklärung  

Java 9: Gottsched, Johan Christoph: "Versuch einer kritischen Dichtkunst vor 

den Deutschen" 

Java 10: Lessing, Gotthold Ephraim, Das Leben und Werk 
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Java 11: Lessings theoretische Werk “Laokoon” und "Fabeln" 

Java 12:   Lessing: “Miss Sara Sampson” 

 

Java 13:     Lessing: "Emilia Galoti" 

 

Java 14:   Lessing: "Nathan der Weise" 

 

Java 15:    Wiederholung 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjeratat. Nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon më shumë 

se tri hëre atëherë nuk merr nënshkrim. Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti 

merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Course instructorn. 

 Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon 

më shumë se tri here atëherë nuk merrë nënshkrim). Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; 

studenti merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Profesorin. 
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Titulli i lëndës: GJUHËSI E PËRGJITHSHME 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë  

Titulli i lëndës: Gjuhësi e përgjithshme 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: E obligueshme 

Viti i studimeve: Viti i II | Semestri i III 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. Asoc. Dr. Teuta Abrashi 

Të dhënat kontaktuese:  teuta.abrashi@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kursi Gjuhësi e përgjithshme 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. 

Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet  

- përvetësimi i koncepteve themeolre 

linguistike 

- përshkrimi i tipareve të gjermanishtes bazuar 

në njohuritë teorike të përgjithshme 

- analizimi i aspekteve të të ndryshme të 

gjermanishtes duke zbatuar konceptet teorike 

të përgjithshme 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 
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- të demonstrojë njohuri për konceptet themelore 

linguistike 

- të krijojë një ide më të saktë për vendosjen e dijeve që 

mund të marrë gjatë studimit të gjuhës gjermane në 

kuadër të dijes më të përgjithshme mbi gjuhët 

njerëzore 

- t’i vendosë ato në kuadër të aparaturës njohëse teorike 

të përgjithshme dhe t’i bëjë të krahasueshme me dijet 

për gjuhët e tjera, 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 0,10 15 2,30 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 1                                  2 2 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                        15 30 

Përgatitja për provimin final  3                         7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                         2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 1                                    1 1 

Total  97,8:25=3,91 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, 

përgatitjes dhe prezantimit të punimeve seminarike, detyrave të shtëpisë. 
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Metodat e vlerësimit: Në vlerësim përfshihet tërë angazhimi i studentëve gjatë semestrit: prania 

në orë, detyrat e shtëpisë, vlerësimi intermediar dhe vlerësimi përfundimtar 

në fund të semestrit. 

Literatura primare:  1. Ernst, Peter: Einführung in die synchrone Sprachwissenschaft. 

Praensverlag, Wien 1999 

2. Linke, A./ Nussbaumer, M./ Portmann, P. R.: Studienbuch Linguistik, 5. 

erw. Auflage, Niemeyer, Tübingen, 2004. 

3. Saussure, F. de: Kurs i gjuhësisë së përgjithshme, përk. R. Ismajli, b. II, 

Dituria, Tiranë, 2002. 
4. Lyons, J.: Hyrje në gjuhësinë teorike, përkth. E. Lika, Dituria, Tiranë, 2001. 

Literatura shtesë:   1. Ducrot, O.–Todorov, Tz.: Fjalor enciklopedik i shkencave të ligjërimit, 

përkth. R. Ismajli, Rilindja, Prishtinë, 1984. 

2. Hudson, Grover: Essential Introductory lingusitics, Blackwell Publishers, 

Massachussets dhe London, 2000. 

 

 Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Objekti i studimit të gjuhësisë. Gjuha – fenomen shoqëror. Funksionet e 

gjuhës. Gjuha dhe mendimi. Gjuha dhe komunikimi njerëzor. Gjuhësia – 

shkencë shoqërore. 

Java 2: Historia e mendimit mbi gjuhën. Fillimet e gjuhësisë. Greqia dhe Roma e 

lashtë. India. Mesjeta. Humanizmi dhe Renesanca. Racionalizmi. Shekulli 18. 

Gjuhësia si shkencë e pavarur – sh. 19. Gjuhësia krahasimtare-historike. 

Biologjizmi në gjuhësi. Gramatikanët e rinj. Gjeografia gjuhësore. 

Java 3: F. de Saussure dhe strukturalizmi. Shkolla e Pragës dhe fonologjia. Gjuhësia 

funksionale e A. Martinet-së. Binarizmi i Jakobsonit. Glosematika daneze. 

Gjuhësia amerikane – Bloomfield dhe bllumfildianistët. Gjuhësia gjenerative-

transformacionale. Sociolinguistika. Pragmatika. Gjuhësia tekstore. 

Java 4: Procesi i komunikimit: Emetimi i mesazhit; Bartja e mesazhit; Receptimi i 

mesazhit; Termat e komunikimit. 

Java 5: Shenja gjuhësore. Tre tipa shenjash: indicie; ikona; simbole. Shenja gjuhësore 

dhe shenja jogjuhësore. Struktura e shenjës gjuhësore: shenjuesi dhe i 

shenjuari; shprehja dhe përmbajtja; arbitrariteti dhe motivimi; 

konvencionaliteti; asociativiteti. Vlera e shenjës gjuhësore. 

Java 6: Ligjërim, gjuhë dhe të folur; kompetencë dhe performancë. Nyjëtimi i dyfishtë 

i gjuhës. Raporte sintagmatike dhe raporte paradigmatike. Kundërvënie 
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(opozicion) dhe kundërshti (kontrast). Sinkroni dhe diakroni. Relevancë dhe 

redundancë. 

Java 7: Aparati i të folurit, lëvizja e ajrit dhe prodhimi i tingujve. Nyjëtimi i tingujve. 

Përshkrimi akustik i tingujve. 

Analiza fonologjike. Tingull (fon) dhe fonemë. Tipare dalluese të fonemave. 

Variante të fonemave. Neutralizim dhe kryefonemë. Ndërlidhni (korrelacione). 

Theks dhe tone. 

Java 8: Fjala, fjala sintaksore, leksema. Morfema dhe tipet e morfemave. Alomorfi. 

Monema. Llojet e monemave. 

Fleksioni.  

Java 9: Derivacioni: rrënja, tema, shtesat (para-, prapa-, ndër-shtesat). Kompozicioni.  

Analiza e përbërësve të pandërmjetmë. 

Java 10: Pjesët e ligjëratës të gramatikës tradicionale. Pjesët e ligjëratës sipas Heinz 

Glinz. 

Java 11: Kategoritë gramatikore. Kategoritë parësore, dytësore dhe funksionale. 

Kategoritë deiktike. Numri dhe gjinia. Veta dhe folja. Rasa. Funksionet 

gramatikore. Funksionet vendore, parafjalët. Koha, mënyra, aspekti, 

modaliteti. Ndajfolja. Tipet e gjuhëve: sintetike, analitike, aglutinative, 

izoluese. 

Java 12:   Funksionet gramatikore: kryefjala, kallëzuesi, adjunksioni. Tema dhe rema. 

Adjunksionet dhe komplementet. 

Java 13:     Gramatika gjenerative-transformacionale. Metoda hipotetiko-deduktive. 

Struktura e thellë dhe struktura sipërfaqësore. Rregullat e formimit (PS) dhe 

rregullat e transformimit (T). Transformimi pësor. Transformimet e 

përgjithshme. 

Java 14:   Semantika. Kuptimi dhe domethënia. Kuptimi denotativ dhe kuptimi konotativ. 

Kuptimi gramatikor dhe kuptimi leksikor. Teoritë referenciale të kuptimit. 

Teoritë kontekstuale të kuptimit. 

Java 15:    Pragmatika. Teoria e akteve të të folurit. Fjalitë performative dhe fjalitë 

konstative.    

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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LËNDËT MËSIMORE – ME ZGJEDHJE 
 

Titulli i lëndës: Pasqyrimi i historisë gjermane në letërsi    

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti: Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: Pasqyrimi i historisë gjermane në letërsi 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i II-rë  

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: 038222970/ albulena.blakaj@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kjo lëndë trajton historiografinë dhe funksionin 

historik; format dhe funksionet kryesore të 

strukturave historike themelore dhe tematike në 

zhanret letrare. Përmbajtjet dhe temat kryesore të 

historisë në letërsinë e vendeve gjermanofolëse, 

aspekti interkulturor, si:  letrarizimi i historisë, 

literarizimi i historisë së ndryshimeve politike dhe të 

luftërave, literarizimi i kulturës kombëtare. Pastaj, 

poetika dhe produksioni i zhanreve historiko-letrare, 

me shembuj të zgjedhur nga letërsitë e vendeve 

gjermanofolëse- të llojeve të ndryshme, si: epika 

historike, biografitë historike me nuanca romantike, 

drama historike, drama sociale, politike, etj.  
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Qëllimet e lëndës: - Lënda zgjedhore Pasqyrimi i historisë gjermane në 

letërsi ka për qëllim t’i njoftojë studentët me vepra të 

caktuara të letërsisë gjermane të cilat janë të ndikuara 

nga historia gjermane dhe e vendeve gjermanofolëse 

në përgjithësi. 

- Njohja e studentëve me përmbajtjet dhe temat 

kryesore të historisë në letërsinë e vendeve 

gjermanofolëse dhe me autorët më të rëndësishëm të 

këtij zhanri 

- Njohja me literarizimet e pjesëve të rëndësishme të 

historisë së ndryshimeve politike dhe të luftërave, 

literarizimin e kulturës kombëtare. 

- t’i mësojë studentët të analizojnë dhe interpretojnë 

veprat letrare duke i krahasuar me shkrimet historike 

të së njejtës ngjarje 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të sukseshem te këtij kursi (lënde) 

studenti do të:  

- studentët dijnë për  historiografinë dhe 

funksionin historik në letërsi me theks asaj 

gjermane dhe për format dhe funksionet 

kryesore të strukturave historike themelore 

dhe tematike në zhanret letrare 

 

- dijnë për periudha të rëndësishme të historisë 

në letërsinë gjermane, 

 

- dijnë për zhanret historiko-letrare  

 

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15min 4 1 

Puna në terren    
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Testi, punimi i seminarit 5       1 5 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                15 30 

Përgatitja për provimin final  20 1 20 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2 1 2 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  95.5:25= 

3.82 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Përveq ligjeratave, orët do të koncentrohen kryesisht në prezantimet e 

diskutimet e studentëve të cilët do të punojnë edhe nga një seminar, me temë 

receptimin e ndonjërës nga veprat e letërsisë gjermane te shqiptarët. Temë 

kjo, të cilën e zgjedhin vet nga lista e dhënë. Gjatë orëve prezantohen edhe 

punimet e bëra dhe për to diskutohet në klasë. Diskutimi përfshin ndikimet, 

përafritë, ngjajshmëritë, receptimin, përkthimet dhe jetën e veprave të 

letërsisë gjermane të shek. 18-19 në vendet shqipfolëse.   

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Provimi final 70%. 

Literatura primare:   Deutsches Historisches Museum: Deutsche Geschichte in Bildern und 

Zeugnissen, Gebundene Ausgabe, wbg Theiss in Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft (WBG), 2016 

 Vogt, Martin: Deutsche Geschichte: Von den Anfängen bis zur 

Gegenwart, FISCHER Taschenbuch, 2002 

 Mai, Manfred: Deutsche Geschichte, Gulliver von Beltz & Gelberg; 

Taschenbuch, 2017 

 Goethe, J.W.: Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand. Ein 

Schauspiel. Mit Anmerkungen von Volker Neuhaus. Stuttgart, Reclam, 

2002 

 Schiller, Friedrich: Wilhelm Tell, Schauspiel. Anmerkungen: Schmidt, 

Josef, Stuttgart,  Reclam, 2006 

 Schlink, Bernhardt: Der Vorleser, Diogenes Verlag, 2010 

 Deutsches Historisches Museum: Deutsche Geschichte in Bildern und 

Zeugnissen, Gebundene Ausgabe, wbg Theiss in Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft (WBG), 2016 
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 Meid, Volker: Reclam Buch der Deutschen Literatur, Philipp Reclam 

jun. Verlag Stuttgart, 2004 

 Deutsche Geschichte in Quellen und Darstellung, 11 Bände, Stuttgart,  

Reclam, 2006 

 Wald, Martin C.: Götz von Berlichingen mit der eisernen Hand: Reclam 

XL – Text und Kontext, 2014 

 Jansen, Uwe: Wilhelm Tell: Reclam XL – Text und Kontext, 2013 

 Möckel, Magret: Königs Erläuterungen: Textanalyse und Interpretation 

zu Schlink. Der Vorleser, 2013 

 

  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon 

më shumë se tri here atëherë nuk merrë nënshkrim). Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; 

studenti merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Profesorin. 
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Titulli i lëndës: Qytetërim gjerman DACHL 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Qytetërim gjerman DACHL 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i II-të, semestri i III-të 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Sadije Rexhepi 

Të dhënat kontaktuese:  sadije.rexhepi@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në këtë lëndë do të mësohet për shtetet 

gjermanishtfolëse Gjermaninë, Austrinë, Zvicrën dhe 

Lihtenshtajnin, si p.sh. për shtrirjen gjeografike, 

shoqërinë dhe zhvillimet e saj, politikën, zhvillimet 

më të rëndaësishme historike, ekonominë, industrinë, 

sistemin e shkollimit, gjuhën, kulturën, artin, për një 

pasqyrë të vendeve gjermanishtfolëse në botë, etj. 

Gjatë ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe 

seminare me tema të ndryshme të cilat janë në 

përputhje me programin e lëndës. Do të punohet në 

mënyrë individuale dhe në grupe. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimet kryesore të kësaj lënde janë: 

- të fitojnë më shumë njohuri për shtetet 

gjermanishtfolëse, për shtrirjen gjeografike, 

shoqërinë, politikën, historinë, ekonominë, 

industrinë, sistemin e shkollimit, gjuhën, kulturën e 

tyre, etj. 

 

mailto:sadije.rexhepi@uni-pr.edu
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Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

ketë njohuri për shtrirjen gjeografike të Gjermanisë, 

Austrisë, Zvicrës dhe Lihtenshtajnit  

kuptojë zhvillimet shoqërore, kulturore, politike e 

ekonomike 

jetë mirë i informuar për sistemin e shëndetësisë, për 

sistemin e shkollimit, studimet,  për gjuhën gjermane 

(fazat e zhvillimit të saj, dialektet etj.) në vendet 

gjermanishtfolëse. 

ketë njohuri për shtrirjen gjeografike të Gjermanisë, 

Austrisë, Zvicrës dhe Lihtenshtajnit  

kuptojë zhvillimet shoqërore, kulturore, politike e 

ekonomike 

jetë mirë i informuar për sistemin e shëndetësisë, për 

sistemin e shkollimit, studimet,  për gjuhën gjermane 

(fazat e zhvillimit të saj, dialektet etj.) në vendet 

gjermanishtfolëse. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime                                

Punë praktike     

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15 min. 15 4 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 15                                1 15 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                15 30 

Përgatitja për provimin final  10                                1 10 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                2 4 
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Projektet, prezantimet, etj. 2                               1 2 

Total  102.5 orë: 

25 = 4.1 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi do të mbahet nëpërmjet ligjëratave, por edhe studentët do t’i 

prezantojnë seminaret e tyre, të cilët do të punojnë në çifte, në grupe dhe 

në mënyrë individuale, ndërsa gjatë tërë semestrit studentët do të 

vlerësohen për rezultatet e punës së tyre. Prezantimet dhe diskutimet e 

studentëve do të përbëjnë thelbin e punës së tyre dhe bashkë me punimin 

me shkrim që do të realizohet gjatë provimit me shkrim në fund të kursit, 

do të jenë dëshmia më e mirë e përvetësimit të suksesshëm të lëndës së 

qytetërimit gjerman. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë dhe në shtëpi 15%;  

Vlerësimi nga testet 30%;  

Provimi final 50%. 

Literatura primare:  1. Tatsachen über Deutschland, herausgegeben vom Societäts Verlag, 

Frankfurt am Main 2015 

2. Dudenredaktion: Deutschland - Alles, was man wissen muss, 2015 

3. Österreich, Zahlen · Daten · Fakten,  Statistik Austria, Wien, 2015 

4. Arealstatistik Schweiz, Zahlen – Fakten – Analysen, Bundesamt 

für Statistik, Neuâtel, 2005 

5. Liechtenstein in Zahlen 2018, Amt für Statistik, Fürstentum 

Lichtenstein, 2017  

 

Literatura shtesë:   1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Herausgegeber: 

Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2005 

2. Kelz, Heinrich P.:Wirtschaftliche Landeskunde der 

Bundesrepublik Deutschland, Inter Nationes 1. Auflage, 2000 

3. Graf, Magarete: Schnellkurs Deutschland. Köln 2007. 

 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Prezantimi i programit  

Java 2: Deutschland: Land und Leute   

Java 3: Geographie, Länder und Regionen 
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Java 4: Staatsaufbau und Politik (Parteien, Arbeit und Soziales) 

Java 5: Deutschland in der Welt 

Java 6: Wirtschaft und Verkehr 

Java 7: Wichtige Industriegebiete –Bodenschätze (Industrielle Schwerpunkte) 

Java 8: Die deutsche Sprache  

Java 9: Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Java 10: Geschichte:  Weltkriege, Wiedervereinigung 

Java 11: Die Schweiz: Geographie, Wirtschaft und Kultur 

Java 12:   Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Java 13:     Österreich:  Geographie,  Wirtschaft und Verkehr 

Java 14:   Bildung, Wissenschaft und Kultur 

Java 15:    Liechtenstein:  Geographie, Wirtschaft, Verkehr und Kultur 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Për të fituar të drejtën për të hyrë në teste dhe provim, studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe 
ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi 
janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime 
dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave 
disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. Telefonat mobil/të mençur dhe pajisjet e tjera 
elektronike duhet të fiken (apo të kurdisen në vibrim) dhe të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit.  
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Titulli i lëndës: HYRJE NË PËRKTHIM DHE INTERPRETIM 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Hyrje në përkthim dhe interpretim 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti II, semestri II 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Klasa 32, sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naim Kryeziu 

Të dhënat kontaktuese:  naim.kryeziu@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda  “Hyrje në përkthimin me shkrim dhe në 

përkthimin me gojë”  synon t’i njohë studentët me 

teoritë e ndryshme, me metodologjitë e me strategjitë 

e përkthimit me shkrim dhe të përkthimit me gojë, si 

edhe me vështirësitë që mund të hasin përkthyesit e 

ardhshëm në këto dy procese të përkthimit. Gjatë 

zhvillimit të ligjëratave të kësaj lënde, studentët do të 

njihen me teknikat më thelbësore për përkthim me 

shkrim e për përkthim me gojë, ndërsa gjatë 

ushtrimeve përkatëse do të mësojnë se si duhet 

përvetësuar arti i këtyre dy lloje përkthimesh, se si 

duhet bërë hulumtimi paraprak, si duhet punuar me 

fjalorë, ku dhe si mund të marrin informacione nga 

burimet elektronike, etj. Studentët do të mësojnë 

gjithashtu që të mos i bartin në mënyrë mekanike 

rregullat sintaksore nga njëra gjuhë në tjetrën. 

Njohuritë e fituara gjatë zhvillimit të kësaj lënde, 

studentët do t’i zbatojnë në praktikë, duke përkthyer 

me shkrim e me gojë tekste e biseda të niveleve e të 

fushave të ndryshme. 

mailto:naim.kryeziu@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lëndë është që t’i njohë studentët: 

 me teoritë, me metodologjitë dhe me 

strategjitë e përkthimit me shkrim e me gojë 

 me burimet e informacioneve që mund t’u 

nevojiten gjatë këtyre dy proceseve të 

përkthimit 

 me praktikat profesionale të përkthimit me 

shkrim e me gojë nga gjermanishtja në shqip 

dhe anasjelltas. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas mbarimit të kësaj lënde, studenti duhet të ketë 

përvetësuar: 

 metodat kryesore të përkthimit me shkrim e me 

gojë në përgjithësi 

 praktikat profesionale të përkthimit me shkrim e 

të përkthimit me gojë 

 veçoritë më thelbësore të gjuhës nga e cila 

përkthen dhe të gjuhës në të cilën përkthen me 

shkrim ose me gojë 

 njohuritë themelore të teorisë e të praktikës së 

përkthimit me shkrim dhe të përkthimit me gojë 

 rëndësinë e përdorimit të frazeologjisë, të 

sinonimisë dhe të antonimisë së gjuhës në të 

cilën përkthen me shkrim ose me gojë. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 (90 min.) 15 22.50 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 1 (60 min.)               15 15 

Punë praktike 1 (60 min.) 15 15 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 0.25                          15 3.75 

Përgatitje për biseda ndërvepruese në lidhje me 

leksionet e zhvilluara 

0.25   15 3.75 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 1                                15 15 

Detyrë shtëpie 0.75 15 11.25 

Mësimi individual (në bibliotekë ose në shtëpi) 0.50                          15 7.50 
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Përgatitja për provimin përfundimtar 4                                1 3 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 0.50                           15 7.50 

Projektet, prezantimet, etj. 0.50                           15 7.50 

Total  112.75:25=4.51 

4 ETCS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me ushtrime. Gjatë ushtrimeve zbatohet 

metoda ndërvepruese. Ushtrimet bëhen sipas temave dhe detyrave të 

caktuara. Ushtrimet zhvillohen në grupe e në çifte, por edhe në mënyrë 

individuale. Studentët janë të detyruar të bëjnë punime seminari dhe të 

përkthejnë tekste nga fusha të ndryshme. 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë 15 % 

 Testi i dytë 15 % 

 Pjesëmarrja aktive në ligjërata 15% 

 Vijimi i rregullt në mësim 5 % 

 Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) 50% 

Literatura primare:  1. Verlag: narr Verlag, 2011 

‘’Übersetzungentheorien: Eine Einfürhung’’ 

Autor: Radegundis Stolze 

ISBN-13: 978-3823366799 

2. Verlag: Utb, 2011 

‘’Einführung in der Übersetzungswissenschaft’’ 

Autor: Werner Koller 

ISBN-13: 978-3825235208 

3. Verlag: Gunter Narr Verlag, 2009 

‘’Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch” 

Autor: Paul Kussmaul 

ISBN-13: 978-3823365426 

Literatura shtesë:   1. Übersetzungswissenschaft / Eine Neuorientierung. 2. Auflage, Autor: Mary 

Snell-Hornby, UTB für Wissenschaft Francke Verlag Tübingen und Basel, 

ISBN 3-8252-1415-X, 1994 Tübingen 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Hyrje në shkencat e përkthimit me shkrim dhe të përkthimit me gojë. 

Java 2: Teknikat dhe metodat e përkthimit me shkrim dhe të përkthimit me gojë. 



 105 

Java 3: Përkthimi me shkrim dhe përkthimi me gojë. 

Java 4: Llojet e përkthimit me gojë. 

Java 5: Përkthimi me gojë. 

Java 6: Kuptimi i teksteve, përkthimi i teksteve dhe kritika e përkthimeve. Përkthyesi 

me gojë dhe gjuhët: Gjuha-A, Gjuha-B dhe Gjuha-C. 

Java 7: Rëndësia e shpjegimit kuptimor dhe gjuhësor të tekstit gjatë përkthimit. 

Java 8: Çfarë duhet të zotërojë përkthyesi me shkrim dhe përkthyesi me gojë 

Java 9: Kërkesat ndaj një përkthyesi me shkrim dhe ndaj një përkthyesi me gojë. 

Java 10: Përkthyesit me shkrim dhe përkthyesit me gojë të fushave të veçanta (në 

gjykata, spitale, shkolla, institucione të ndryshme administrative, etj.). 

Java 11: Përgjegjësitë e përkthyesve me shkrim dhe të përkthyesve me gojë 

Java 12:   Përkthyesi dhe formulimi i teksteve. 

Java 13:     Detyrat e përkthyesit dhe përgatitja për të ushtruar rolin e përkthyesit. 

Java 14:   Analiza e gabimeve në tekstet e përkthyera me shkrim dhe në përkthimet me 

gojë. 

Java 15:    Mundësitë  e përkthyesve për specializim. Specializimi akademik i 

përkthyesve. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët duhet të vijnë me kohë në auditor, sepse ardhja me vonesë sjell ndërprerjen e mësimit dhe pengon, 

çrregullon e shpërqendron vëmendjen e studentëve. Gjatë orës së mësimit nuk lejohet përdorimi i mjeteve 

elektronike, sepse shkaktojnë zhurmë ose pengesa të tjera. 
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Titulli i lëndës: Kompetencë receptive e tekstit 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

 

Titulli i lëndës: 
Kompetencë receptive e tekstit  

Niveli: Bachelor  

Statusi i lëndës: zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i II semestri i III-të 

Numri i orëve në javë: 2 +0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. dr. Milote Sadiku 

Të dhënat kontaktuese:  milote.sadiku@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Leximi kryen kontributin më të rëndësishëm për 

studimin. Leximi i teksteve, përskaj funksionit që ka 

që të zhvillojë njohuritë, shërben edhe për të gjetur një 

temë dhe t’i japë asaj një strukturë. Përmes leximit 

sistematik, studentët mund të përmirësojnë aftësinë 

vetanake për punimet shkencore, ku edhe informohen 

rreth metodave, rrugëve, shtrimit të çështjeve dhe 

argumentimeve si dhe mësohen që të merren seriozisht 

me temat e të tjerëve. 

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët t’i 

përmirësojnë kompetencat e leximit dhe të kuptimit të 

teksteve, si dhe  që t’u ofrojë studentëve më shumë 

siguri gjatë leximit të teksteve shkencore dhe që t’i 

kuptojnë dhe interpretojnë ato. Studentët arrijnë që 

përmes analizimit të teksteve të ndryshme në mësim të 

kuptojnë përmbajtjen, qëllimin dhe strukturën formale 

të teksteve të shkruara (posaçërisht teksteve 

shkencore). Ata mësojnë strategji të të lexuarit global, 

selektiv e të detajuar të teksteve komplekse. Si bazë do 

të shërbejnë tekste të ndryshme përmes të cilave do të 

mailto:milote.sadiku@uni-pr.edu
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sqarohen dhe ushtrohen teknika dhe detyra të  

ndryshme. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimet e kësaj lënde janë që studentët: 

-  të lexojnë tekste të ndryshme (shkencore) dhe 

t’i kuptojnë e t’i interpretojnë ato 

- të kuptojnë çka dëshiron të shprehë një autor 

në tekstin e tij, d.m.th. të dallojnë problemet 

(shtrimin e çështjeve) dhe qëllimin (kërkesën) 

e tij si dhe të gjejnë rezultatet e tij 

- të kenë të qartë lidhshmërinë (koherencën dhe 

kohezionin) në mes të fjalive, paragrafëve, etj. 

të një teksti 

- të identifikojnë fjalët kyçe dhe të interpretojnë 

tekstin përmes tyre 

- të gjejnë kuptimin e fjalëve të panjohura 

- t’i kuptojnë dhe analizojnë strukturat dhe 

fjalitë (më komplekse)   

- t’i përdorin strategjitë e ndryshme të të 

lexuarit, si të lexuarit global, selektiv e të 

detajuar të teksteve (komplekse). 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të jetë në 

gjendje: 

- të lexojnë tekste të ndryshme (shkencore) dhe 

t’i kuptojnë e t’i interpretojnë ato 

- të identifikojnë fjalët kyçe dhe të interpretojnë 

tekstin përmes tyre 

- të gjejnë kuptimin e fjalëve të panjohura 
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- t’i kuptojnë dhe analizojnë strukturat dhe 

fjalitë (më komplekse) 

- t’i përdorin strategjitë e ndryshme të të 

lexuarit, si të lexuarit global, selektiv e të 

detajuar të teksteve (komplekse). 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                     15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 5                                       2 10 

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                             15 2.5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 5                                    2 10 

Detyrë shtëpie 1                                     15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                     15 15 

Përgatitja për provimin final  7                                      2 14 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1                                      2 2 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min.                            1 0.5 

Total  91.5 orë 

(91.5:25 = 

3.66) 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi është interaktiv, gjatë të cilit analizohen tekste të ndryshme në të 

cilat sqarohen dhe ushtrohen teknika të ndryshme të të lexuarit dhe strategji 

të të kuptuarit të këtyre teksteve. Përveç kësaj studentët do të kenë mundësi 

që vet të zgjedhin tekste të cilat do t’i analizojnë dhe do t’i prezantojnë në 

klasë. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 10% 

Prezantimi në klasë 20% 

Vlerësimi nga testet 60% (=Testi i pare 30% dhe testi i dytë 30%). 
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Literatura primare:  -Michelmann U., Walter ( 2012) : Effizient lesen: Das Know-how für Zeit- 

und Informationsgewinn (German Edition)  Gabler Verlag. 

-Bayerlein, Oliver (Hrsg.) (2013): Campus Deutsch: Lesen B2/C1. Hueber 

Verlag. München. 

-Tekste / pjesë të ndryshme tekstesh (shkencore) që do të analizohen në 

klasë. 

Literatura shtesë:   -Künstler, Daniel ( 2008): Wie nun wird das Lesen gelehrt?: 

Fremdsprachliche Lesedidaktik im Spannungsfeld zwischen Lesetheorie 

und unterrichtlicher Praxis - am Beispiel DaF  

 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Inhalt, Ziele und Gliederung der Lehrveranstaltung  

Java 2: - Was ist ein Text?  

- Grundbegriffe: Kohäsion und Kohärenz des Textes  

- Basistext: Papst aus dem Krankenhaus  

Java 3: - Abkürzungen; Satzzeichen; Redemittel/ Inhaltswiedergabe, 

Zusammenfassung  

Java 4: - Lesetechniken, die beim Verstehen wissenschaftlicher Texte helfen können  

- Lernstrategiewissen erhöhen: Methoden kennen lernen, sich Wissen zum 

Lesevorgang aneignen, systematisch vorgehen. (Text überfliegen, seine 

Fragestellung und Absicht kennen lernen, Schwierigkeitsgrad abschätzen und 

Ergebnisse zur Kenntnis nehmen. Vorwissen aktivieren, um 

Anschlussfähigkeit herzustellen: Kontextwissen wichtige Grundlage für das 

Verstehen, weitgehend automatisierte Leser-Text-Interaktion schafft 

Kohärenz.)  

Java 5: - Erster Lesedurchgang: formale und inhaltliche Grundstruktur (Thema 

bestimmen, die Fragestellung des Textes klar haben, die These(-n) des 

Autors finden, welche Methode die/der Autor/in gewählt hat, zu 

welchen Schlussfolgerungen kommt der Text).  

Java 6: - Zweiter Lesedurchgang: Feinstruktur und kritische Auseinandersetzung  

- SQ3R-Methode  

- PQ4R Methode  

Java 7: - Global-kursorisches, selektives und aspektorientiertes Lesen  

- Kleine Tipps zum Umgang mit Fachvokabular  

-Testi i parë vlerësues 

Java 8: Bearbeitung eines Basistextes:  
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- Vorwissen aktivieren  

- Schlüsselwörter identifizieren  

- Zahlen im Text interpretieren  

- Unbekannte Wörter erschließen  

- Textzusammenhang durch Inhaltswörter herstellen  

- Feste Verbindungen verstehen  

Java 9: Bearbeitung eines Basistextes:  

- Partikeln unterscheiden ;  

- Strukturen erschließen  

- Abschnitte zusammenfassen ;  

- Lange Sätze analysieren  

- Aussagen einschränken ; 

 - Informationen strukturieren  

Java 10: Bearbeitung eines Basistextes:  

- Schwierige Textzusammenhänge grafisch darstellen  

- Orientierend lesen  

- Bedeutung mithilfe grammatischer Kenntnisse erschließen  

- Texte durch eigene Randbemerkungen strukturieren  

- Bedingungssätze erkennen  

Java 11: Bearbeitung eines Basistextes:  

- Fachwörterbücher benutzten  

- Verständnis von Fachbegriffen vorbereiten  

- Assoziogramme anlegen  

Java 12:   Bearbeitung eines Basistextes:  

- Unbekannte Wörter erschließen ;  

- Zielgerichtet lesen  

- Hintergrundinformationen recherchieren ;  

 - Die Verwendung von Anführungszeichen verstehen  

- Linkserweiterungen analysieren  

Java 13:     Bearbeitung eines Basistextes:  

- Visuelle Präsentation eines Textet analysieren ; 

 - Hintergrundinformationen zur Publikation einholen  

- Miteinander verbundene Beziehungen beschreiben ;  

- Absatztechnik: Wichtige Aussagen effizient auffinden  

Java 14:   Bearbeitung eines Basistextes:  

- Informationen ordnen ;  

- Informationen integrieren, Wissen erweitern  

- Auslassungssätze ergänzen ;  

- Die Verwendung von Anführungszeichen verstehen  

- Die Funktion von Doppelpunkten verstehen  

Java 15:    Testi i dytë vlerësues 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën në heshtje për të marrë shënime; aktivitete të tjera, siç 

janë kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet janë të ndaluara Telefonat 

mobil/të mençur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe 

të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit. Nga të gjithë pritet të jenë të sjellshëm dhe të respektueshëm 

ndaj të tjerëve gjatë diskutimeve, dhe nuk bënë të përdorët gjuhë e pahijshme. 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të 

obligueshme dhe janë pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 
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SEMESTRI I KATËRT 

LËNDËT MËSIMORE – TË OBLIGUESHME 
 

Titulli i lëndës: Morfologji e gjuhës gjermane 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Morfologji e gjuhës gjermane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: i obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i II-të | Semestri i IV-të 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit  

Mësimdhënësi:     Prof. ass. dr. Teuta Abrashi 

Të dhënat kontaktuese:  teuta.abrashi@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Morfologjia (greqisht μορφή, morphé ", formë, formën," 

dhe λόγος, logos, "fjalë, doktrina, arsyeja"), në gjuhësi 

është një nëndegë e gramatikës e gjuhës gjermane. 

Morfologjia merret me strukturën interne e fjalës dhe i 

dedikohet hulumtimit e elementeve  me kuptim dhe 

funksion me te vogël e gjuhës, pra morfemat. Prandaj 

morfologjia mund te quhet edhe “gramatika e 

fjalës”.Gjithashtu morfologjia merret me format e lakimit 

dhe fjalëformimit. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me bazat e 

morfologjisë së gjuhës gjermane. Ata do njihen me 

kriteret ortografikë, distribucionalë, fonologjikë dhe 

semantikë të definicionit të fjalës, me proceset e 

fjalëformimit dhe klasifikimit të tyre në gjuhë e sotme 

gjermane si dhe me konceptin dhe problematikën e llojeve 

të morfemave. Do të shtjellohen detajisht strukturat 

flektive të gjuhës gjermane bashkë me sistemin e saj 

ndajshtesor. Pjesët e ligjëratës dhe tipat e ndryshëm 

morfologjikë të fjalëve, bashkë me nënkategorizimin e 

mailto:teuta.abrashi@uni-pr.edu
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tyre, do të jenë në qendër të vëmendjes, me theks të 

veçantë në sistemin emëror dhe foljor. Gjithnjë, duke i 

përfshirë të gjitha kategoritë e këtyre strukturave dhe 

aspektet e tjera të rëndësishme për zotërimin e tyre teorik 

dhe praktik. Përdorimi dhe zbatimi i teorisë së strukturave 

morfologjike në praktikë do të jenë qenësore, brenda dhe 

jashtë një konteksti të caktuar. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në 

gjendje: 

- të bëjë analizë morfologjike të fjalëve, 

segmentimin e tyre në morfema, identifikimin dhe 

klasifikimin e morfemave 

- t’i identifikojë dhe t’i veçojë të gjitha format 

themelore dhe flektive të gjuhës gjermane bashkë 

me kuptimet e tyre 

- të bëjë analizë në përbërës të drejtpërdrejtë në 

nivel të fjalës 

- t’i kategorizojë fjalët varësisht nga struktura dhe 

nga mënyra e formimit të tyre 

- ta bëjnë kategorizimin e fjalëve sipas llojit të 

fjalëformimit 

- t’i dallojë konceptet themelore të analizës 

gramatikore në përgjithësi dhe të analizës së fjalës 

në veçanti 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë nëpërputhje me rezultatete nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                15 22.5  

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2                                15 22.5  

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.5  

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 8                                2 16  
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Detyrë shtëpie 2                                15 30  

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3                                15 45  

Përgatitja për provimin final  5                                 2 10 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                 2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                       1 0.5 

Total  148:25 = 

5.92 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Studentët janë të obliguar t’i lexojnë materialet përkatëse para orës. Mësimdhënia 

dhe mësimnxënia nuk do të shihen të ndara preras, sipas procedurave rigjide, por 

do të jenë vazhdimisht të ndërlidhura me njëra tjetrën, si marrje dhe dhënie e 

ndërsjellë, që i ofrojnë mundësi secilit student të marrë pjesë në këtë proces dhe të 

japë kontributin personal në prodhimin e vazhdueshëm të dijes.  

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave  që ofrojnë bazën teorike dhe ushtrime 

(puna praktike) si dhe detyrave të vazhdueshme në shtëpi. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Aktiviteti në orë 10%; 

Testi i parë (Zwischenprüfung) 40%; 

Testi final (Endprüfung) 40%; 

Provimi: 

Për ata që nuk tregojnë sukses në testet që do të mbahen në fillim dhe ne fund të 

semestrit, do të mbahet provim përmbledhës në afatin e provimeve. Provimi është 

vetëm me shkrim. 

Literatura primare:  1. Ligjëratat të përgatitura nga prof.ass.dr.Teuta Abrashi 

2. Elsen, H. (2013): Wortschatzanalyse, UTB, Narr/Franke: Tübingen 

3. Hoffmann, L. (2013): Deutsche Grammatik, Erich Schmidt Verlag: Berlin 

4. Heringer, H.J. (2013): Deutsche Grammatik- ein Arbeitsbuch für Studierende 

und Lehrende,UTB W. Fink:Paderborn 

5. Hoffmann, L. (2009): Handbuch der deutschen Wortarten, de Gruyter 

Studienbuch: Berlin/ New York. 

6. Heringer, H. J. (2009): Morphologie, UTB, W. Fink: Paderborn 

7. Römer, C. (2006): Morphologie der deutschen Sprache, UTB, Narr:Francke, 

Tübingen  

8. Donalies, E.(2005): Die Wortbildung des Deutschen, 2. Aufl., Narr:Tübingen. 

Literatura shtesë:   1. Busch,A./Stenschke,O.(2007): Germanistische Linguistik, Tübingen: Narr 

Franke  (S.75-114) 

2. Duden- Grammatik (2005)Bd.4 Mannheim  

3. Engel U (2004): Deutsche Grammatik, München  

4. Meibauer, J. (et.al) (2002): Einführung in die germanistische Linguistik, 

Stuttgart: Metzler  (S.15-67)  

5. Vater, H. (1996): Einführung in die Sprachwissenschaft, München: Fink (S.68-

103)  
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Hartimi i planit mësimor  

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Morfologji: Përcaktimi i konceptit  

Lënda dhe detyrat 

Morfologjia dhe disiplinat të tjera shkencore 

Java 2: Pjesët e ligjëratës 

definicioni tradicional 

kriteri semantik, sintaksor dhe morfologjik 

Java 3: Ç’është një fjalë? 

kriteret ortografike /kriteret fonologjike/ 

kriteret semantike/ kriteret distribucionale 

Java 4: Struktura e fjalëve 

fjala gramatikore dhe leksikore 

tipologjia e morfemave 

Java 5: Kategoritë morfologjike -Identifikimi dhe klasifikimi  

morfi, morfema, alomorfi 

përcaktimi i morfemave 

Java 6:    Segmentimi 

 prej tekstit deri te “çifti minimal” 

sinkroni dhe diakroni 

Java 7: testi  parë (Zwischenprüfung) 

rezultate 

Java 8: Fleksioni 

Deklination (Nomen, Adjektive) 

Konjugation (Verben) 

Komparation (Adjektive) 

Java 9: Modelet morfologjike 

deskriptive 

funksionale 

gjenerative 

depencencial 

Java 10: Proceset fjalëformuese 

proceset kryesore/ periferike 

Java 11: Derivacioni 

Java 12:   Kompozicioni 

Java 13:     Konversion 

Amalgierung 

Abkürzungen (shkurtëza)/ Entlehnungen (huazimet) 

Java 14:   Përsëritja e lëndës 

Java 15:    testi përfundimtare (Endprüfung) 

rezultate 
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Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. 

Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 

Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i 

nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së.   
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Titulli i lëndës: GJUHË GJERMANE IV 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë  

Titulli i lëndës: Gjuhë gjermane IV  

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: E obligueshme 

Viti i studimeve: Viti II | Semestri IV 

Numri i orëve në javë: 2+4 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. ass.dr. Blertë Ismajli 

Të dhënat kontaktuese:  eMail: blerte.ismajli@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Lënda zhvillohet në vazhdimësi të lëndës “Gjuhë 

gjermane III” dhe synon zhvillimin e shkathtësive 

komunikative dhe sociale të nevojshme për 

komunikim në një gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të 

folurit dhe të dëgjuarit; përvetësimin e njohurive për 

strukturën e gjuhës; sensibilizimin për aspektet 

ndërkulturore. Ushtrohen stragegji të ndryshme të të 

lexuarit (global, selektiv e të detajuar), fjalori 

zgjerohet me shprehje më komplekse të nivelit B 2. 

Gjatë ligjëratave trajtohen struktura gramatikore në 

nivelin B 2; ushtrohen shkathtësitë produktive 

(tiparet e llojeve të ndryshme të teksteve, të folurit) 

dhe ato receptive. Të katër shkathtësitë do të 

ushtrohen përmes trajtimit të temave ndryshme. 

Njëkohësisht bëhet pasurimi i fjalorit të studentëve 

me fjalë e konstrukte fjalish që përdoren gjatë 

komunikimit. Për zhvillimin e mësimit do të 

përdoren krahas teksteve nga libri bazë edhe tekste 

autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, 

gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për 

ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. 

mailto:blerte.ismajli@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet  

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive 

të studentit në nivelin B2 të Kornizës së 

Përbashkët Evropiane; 
- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient 

dhe fleksibil i gjuhës gjermane si për qëllime 

personale ashtu edhe për ato profesionale; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre 

për të komunikuar me folësit burimorë dhe joburimorë 

të gjermanishtes;  

- të zhvillojë shkathtësitë studiuese të studentëve 

dhe shkathtësitë për mësimin e gjuhës;  

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me 

shkathtësitë reale jetësore; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 

 
 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- të komunikojnë me folësit burimorë dhe ata jo-

burimorë të gjermanishtes me gojë dhe me shkrim me 

vetëbesim, saktësi dhe rrjedhshmëri në nivelin B2; 

 

- të hartojnë lloje të ndryshme të teksteve; 

 

- të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale në 

kontekste të ndryshme; 

 

- të përdorin mendimin kritik në situata të ndryshme.  

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 4                                    15 45 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 1                                    5 5 

Konsultime me mësimdhënësin 5 Min.    15 1,15 

Puna në terren   
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Testi, punimi i seminarit 1                                    3 3 

Detyrë shtëpie 1,5                                15 22,5 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                   15 15 

Përgatitja për provimin final  3                                   7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                   2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  143,15 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve, Përdoren metoda 

të kombninuara dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta 

arritur qëllimin: përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive 

gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë 

individuale, në çifte dhe në grupe. Në pjesën teorike të lëndës trajtohen 

elemente të caktuara të strukturës gramatikore të gjermanishtes që janë në 

funksion të realizimit të komunikimit. Studentët duhet të marrin pjesë në 

mënyrë aktive në mësim, të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të 

shtëpisë) edhe në mënyrë të pavarur. 

Metodat e vlerësimit: Studentët i nënshtrohen vlerësimit përgjatë gjithë semestrit. Provimi 

përfundimtar mbahet me shkrim, ndërsa vlerësimi i shkathtësisë së të 

folurit bëhet gjatë orëve të ushtrimeve. Në vlerësimin përfundimtar 

përfshihet edhe pjesëmarrja aktive në orën mësimore dhe detyrat e 

shtëpisë. Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

 

Literatura primare:  3. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Lösche R. (2018). Aspekte 

neu B2. Lehrbuch. Berlin u.a.: Langenscheidt 

4. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Lösche R. (2018). Aspekte 

neu B2. Arbeitsbuch. Berlin u.a.: Langenscheidt 

Literatura shtesë:   1. Dreyer H., Schmitt R. (2008): Lehr- und Übungsbuch der deutshen 

Grammatik. München 

2. Helbig G., Buscha J. (2000): Übungsgrammatik. München  

3. Hall K., Schneider B. (2007): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF. 

Ismaning 

4. Duden Deutsches Universalwörterbuch (2011), 7. Auflage. Mannheim, 

Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 

 Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  
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Java 1: Njoftim me lëndën 

ava 2: Textzusammenhang. Eine Radiosendung hören und darüber diskutieren 

Java 3: Präpositionen im Genitiv, Relativpronomen mit Genitiv 

Java 4: Passiv mit sein 

Java 5: Formelle Telefondialoge 

Java 6: Vergleichsätze mit als/ als ob/ als wenn in Konjunktiv II 

Java 7: Partizipien als Adjektive 

Java 8: Test  

Java 9: Indirekte Rede mit Konjunktiv I 

Java 10: Adjektive, Verben und Substantive mit Präpositionen  

Java 11: Einen Text lessen und eine Zusammenfassung schreiben  

Java 12:   Modalpartikeln 

Java 13:     Nomen-Verb-Verbindungen 

Java 14:   Modalverbähnliche Verben 

Java 15:    Test 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar të vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë 

semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm 

të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në 

rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së.  
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Titulli i lëndës: Letërsi gjermane: Sturm und Drang dhe Klasika   

 

 Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti: Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: Letërsi gjermane: Sturm und Drang dhe Klasika 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i II-rë  

Numri i orëve në javë: 3+1 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: 038222970/ albulena.blakaj@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Lënda Letërsi gjermane: Sturm und Drang dhe 

Klasika merret me zhvillimin historik të dy periudhave 

të rëndësishme të letërsisë gjermane, Sturm und Drang 

dhe Klasikës, me theks te Klasika e Weimar-it. Merret 

me çështje e problematika të periodizimit të letërsisë. 

Studentët njihen me karakteristikat kryesore të dy 

periudhave, me prapaskenën historike të zhvillimit të 

tyre, me llojet kryesore letrare të këtyre periudhave, 

antikën dhe ndikimin e saj në Klasikën gjermane, me 

ndikimin e letërsisë popullore (posaqërisht të baladës 

dhe zhvillimin e saj në letërsinë artistike - Bürger: 

Lenore), por para së gjithash me autorët dhe veprat më 

të rëndësishme. Nuk mbeten pa u përmendur edhe 

autorë si Gotfried August Bürger, Herder, etj., por 

analizohet në detaje jeta dhe vepra e dy autorëve 

kryesorë të këtyre epokave e që njëherësh 

konsiderohen edhe si autorët më të mëdhenj gjerman 

Goethe dhe Schiller. Veprat kryesore të tyre, të llojeve 

më të rëndësishme letrare të këtyre periudhave 

lexohen, analizohen e interpretohen. Fjala është për 

vepra që njëkohësisht janë edhe më reprezentativet për 
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kohën, duke filluar nga Wertheri e Cubat- deri te 

Wilhelm Teli e Fausti. 

Qëllimet e lëndës: - Lënda Letërsi gjermane e Klasikës ka për 

qëllim t’i njoftojë studentët me dy periudha 

shumë të rëndësishme të letërsisë gjermane: 

me Sturm und Drang dhe me Klasikën, me 

theks te Klasika e Ëeimar-it. 

- Njohja e studentëve me karakteristikat 

kryesore të dy periudhave, prapaskenën 

historike të zhvillimit të tyre, llojet kryesore 

letrare të periudhave, ndikimin e letërsisë 

popullore në Sturm und Drang dhe antikës në 

Klasikën gjermane,  

- Njohja e studentëve me autorët dhe veprat më 

të rëndësishme të kohës 

- Lënda ka për qëllim t’i mësojë studentët të 

analizojnë dhe interpretojnë veprat letrare 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të sukseshem te këtij kursi (lënde) 

studenti do të:  

- studentët dijnë për  problematikën e 

periodizimit të letërsisë, me theks asaj 

gjermane 

 

- dijnë për Sturm und Drang dhe Klasikën 

gjermane si dy periudha të rëndësishme të 

letërsisë gjermane, 

- dijnë për autorët dhe veprat kryesore të këtyre 

periudhave, 

 

- dijnë për ndikimet e ndryshme në letërsinë e 

kohës,  

 

- do të jetë në gjendje të shkruaj një seminar 

rreth një teme të caktur nga letërsia 

 

       -  të zhvillojë debat me kolegët e tij rreth një 

teme nga letërsia 
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       -  janë në gjendje të analizojnë dhe interpretojnë 

një vepër letrare 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  3 15 33.75 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 1         15 11.25 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15min 15 2.5 

Puna në terren    

Testi, punimi i seminarit 2       2 4 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3                15 45 

Përgatitja për provimin final  30 1 30 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2 1 2 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  143.25:25= 

5.73 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Kjo lëndë ka nga 3 orë ligjerata e 2 orë ushtrime në javë. Metodologjia e 

mësimdhënies do të jetë me studentin në qendër dhe interaktive. Realizimi 

i programit nga lënda Letërsi gjermane e Klasikës bëhet edhe me 

pjesëmarrjen active të vet studentëve, të cilët qysh në fillim të semestrit të 

parë pasi ju dorëzohet programi përcaktohen për një temë për të cilën do të 

referojnë. Të gjithë studentët punojnë nga një seminar rreth një vepre të 

cilën ata vet e zgjedhin nga planprogrami i cili ju dorëzohet qysh në dillim 

të semestrit. Gjatë orëve të ushtrimeve pastaj, lexohen seminaret ose 

referohen për to dhe diskutohet në klasë për periudhën letrare të cilës i takon 

vepra e poashtu për autorin, krijimtarinë e jetën e tij si dhe për veprën në 

fjalë. Kështu, pjesëmarrja aktive e studentëve bëhet komponentë qenësore 

në arritjen e objektivave të lëndës dhe arritjen e rezultateve të pritshme. 
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Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Provimi final 70%. 

 

Në këtë lëndë studentët notohen edhe për seminaret që punojnë gjatë vitit. 

Duke qenë se gjatë orëve referohet për seminaret dhe diskutohet në klasë 

për periudhën letrare të cilës i takon vepra e poashtu për autorin, 

krijimtarinë e jetën e tij dhe posaqërisht për veprën në fjalë, të gjitha këto 

vlerësohen me notë e kjo pastaj mblidhet me notën e provimit 

përfundimtar që mbahet pas përfundimit të semestrit të IV. 

Literatura primare:  12. Ligjëratat të përgatitura nga Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

13. Veprat e dy autorëve më  të rëndësishëm të këtyre periudhave 

letrare, pra Goethes dhe Schiller-it të shenuara në planin e 

detajizuar dhe: 

 

14. Martini, Fritz: Deutsche Literaturgeschichte, Komet, 2003 

15. Beutin, Wolfgang: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis 

zur Gegenwart, Metzlersche J.B. Verlagsb; Auflage: 6., verbesserte und 

erweiterte Auflage, 2001 

16. Meid, Volker: Reclam Buch der Deutschen Literatur, Philipp Reclam jun. 

Verlag Stuttgart, 2004 

17. Rötzer, Hans Gerd: Geschichte der deutschen Literatur: Epochen, 

Autoren, Werke Buchner; Auflage: 2. veränderte und erweiterte A., 

Nachdr., 2000 

18. Baumann/ Oberle: Deutsche Literatur in Epochen, Max Hueber Verlag, 

Ismaning, 2006  

19. Neuhaus, Stefan: Grundriss der Literaturwissenschaft, A. Francke Verlag, 

Tübingen und Basel, 2005 

 

Literatura shtesë:   - Die deutsche Literatur in text und Darstellung – Sturm und Drang, 

(2002)  Philipp Reclam jun. Verlag Stuttgart 

- Die deutsche Literatur in text und Darstellung – Klassik, (2009), 

Philipp Reclam jun. Verlag Stuttgart 

- Geschichte der deutsche Literatur: Aufklärung, Sturm und Drang, 

(2002) Klett Verlag  

- Geschichte der deutsche Literatur: Klassik, Romantik - Klett Verlag, 

2010 

- Deutsche Dichter 3, Aufklärung und Empfindsamkeit, Philipp 

Reclam, jun. Verlag 2010 

- Deutsche Dichter 4, Sturm und Drang, Klassik, Philipp Reclam, jun. 

Verlag 1990 

- Interpretationen, Goethes Dramen, Philipp Reclam, jun Verlag, 

2003 
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- Interpretationen, Schillers Dramen, Philipp Reclam, jun Verlag, 

2006 

- Gedichte und Interprationen, Deutsche Balladen, Philpp Reclam, 

jun Verlag 2004  

 

 

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Sturm und Drang  

Java 2:  Johann Wolfgang von Goethe- Leben und Werk in der epoche des Sturm 

und Drangs 

Java 3:  Goethe, Johann Wolfgang: "Die leiden des jungen Werthers" 

  

Java 4:  Die Kunstbalade: Goethes “Erlkönig” und  Bürgers: "Lenore" 

Java 5:  Friedrich von Schiller-  Leben und Werk in der epoche des Sturm 

und Drangs 

Java 6:  Schiller, Friedrich von:"Die Räuber" 

 

Java 7:  Schillers "Kabale und Liebe” 

Java 8:   Goethe, Johann Wolfgang von  

 "Faust. Die Tragödie I Teil" 

 

Java 9: Die Weimarer Klassik 

Java 10:  Johann Wolfgang von Goethe und  

Friedrich von Schiller- Zusammenarbeit und Schaffen in der 

Weimarer Klassik   

 

Java 11:  Das Drama der Weimarer Klassik 

 Goethe, Johann Wolfgang von  

"Iphigenie auf Tauris" 

 

Java 12:    Schiller, Friedrich von 

"Don Carlos" 

Java 13:      Schiller, Friedrich von 

“Die Braut von Messina”; “Maria Stuart”; „Die Jungfrau von Orleans“ 

Java 14:    Schiller, Friedrich von 
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“Wilhelm Tell” 

Java 15:    Ende der Weimerer Klassik 

Goethe, Johann Wolfgang von 

 "Faust. Die Tragödie II Teil " 

 

  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon 

më shumë se tri here atëherë nuk merrë nënshkrim). Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; 

studenti merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Profesorin. 
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Titulli i lëndës: Shkrim akademik 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Shkrim akademik 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: viti i VI-t, semestri i VII-të 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Sadije Rexhepi 

Të dhënat kontaktuese:  sadije.rexhepi@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në këtë lëndë studentët do të mësojnë dhe do të 

ushtrojnë procesin dhe mënyrat e realizimit të shkrimit 

akademik, do të mësojnë të shkruajnë lloje të 

ndryshme të teksteve që iu nevojiten gjatë studimeve, 

si detyrat e shtëpisë, protokoli, eseu, seminari. 

Mënyra për të shkruar qartë dhe saktë është njëra ndër 

kushtet e domosdoshme që duhet mësuar. Secili 

student ka mundësi që përmes ligjëratave dhe 

ushtrimeve të mësojë të shkruajë drejt, t’i mësojë hapat 

e hulumtimit dhe të organizimit të një punimi, të 

mësojë për proceset e të shkruarit të një punimi, llojet 

e shkrimeve gjatë studimeve, në përgjithësi të krijojë 

një përvojë në të shkruar.  

Të shkruarit e çfarëdo lloj shkrimi nënkupton aftësi 

themelore të të shkruarit, njohuri të zbatimit të 

gramatikës si dhe një fjalor të pasur individual në 

mënyrë që të realizojmë fjali dhe njësi të tjera 

themelore të një shkrimi të tillë. Pra, studenti gjatë 

ushtrimeve do të ushtrojë të shkruarit e një teksti, ai 

duhet të pasurohet me fjalë të duhura të nivelit 

akademik, të zgjedhë fjalitë e duhura, t’i radhisë ato 

në mënyrë të drejtë, të bëjë ndarjen e paragrafeve, të 

argumentojë një tekst, të përdoren në mënyrë të 

rregullt fusnotat dhe citatet. 

mailto:sadije.rexhepi@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Gjatë orëve që do të mbahen në kuadër të kësaj lënde 

mësimore studentët do të kenë mundësi të shkruajnë 

punime të ndryshme individuale dhe në grupe. Këtu 

duhet cekur se eseu apo një punim i çfarëdoshëm 

akademik, që konsiderohet të jetë prodhim final i një 

veprimtarie me rregulla teorike dhe ushtrime praktike 

të po atyre rregullave, është rezultat i përpjekjeve të 

shumta të mësuara mirë gjatë nxënies së procesit të të 

shkruarit akademik dhe njëherit është edhe qëllimi i 

këtij kursi. 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: 

Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

të përvetësojë njohuri dhe aftësi të mjaftueshme për 

të shkruar në mënyrë akademike, 

të kuptojë konceptet themelore të hulumtimit 

t’i mësojë fazat e rëndësishme të një hulumtimi 

të mund ta organizojë hulumtimin,  

të mësojë llojet e ndryshme të teksteve, 

të ushtrojë aftësinë e të menduarit të arsyeshëm, 

të dijë ta vendosë tezën brenda një teksti (eseu), 

të dijë të argumentojë, 

të mbështesë një qëndrim në mënyrë logjike, të rregullt 

dhe koherente  

të dijë ta ndajë tekstin në pjesët përbërëse, 

të mbështesë një qëndrim në mënyrë logjike, të rregullt 

dhe koherente, 

të realizojë një diskutim retorik gjatë procesit të të 

shkruarit, 

të dijë si t’i sistemojë idetë dhe fragmentet e huazuara 

të tekstit sipas sistemeve ndërkombëtare të të cituarit, 

të përdorë me sukses gjuhën e shkruar letrare, 

të njihet për së afërmi me realizimin e një prezantimi 
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Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime -  

Punë praktike     

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15 min. 15 4 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 10                                2 20 

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                10 20 

Përgatitja për provimin final  5                                2 10 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                1 2 

Projektet, prezantimet, etj. 1                               1 1 

Total  109.5 orë: 

25=4.38 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi do të mbahet në formë të kombinuar nëpërmjet ligjëratave dhe 

ushtrimeve, do të punohet në mënyrë individuale, në çifte, dhe në grupe, 

ndërsa gjatë tërë semestrit studentët do të vlerësohen për rezultatet e punës 

së tyre. Prezantimet dhe diskutimet e studentëve rreth temave të ndryshme 

që do t’i zgjedhim, do të përbëjnë thelbin e punës së tyre. Këto prezantime 

së bashku me punimet me shkrim që do të realizohet gjatë kursit, do të 

jenë dëshmia më e mirë e përvetësimit të suksesshëm të lëndës së shkrimit 

akademik. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë dhe në shtëpi 20%;  

Provimi final 75%. 

Literatura primare:  1. Eco, Umberto. 2007. Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit 

schreibt. Heidelberg  

2. Duden. 2012. Wie schreibt man wisseschaftliche Arbeiten? Mannheim. 

3. Gruber / Huemer / Rheindorf. 2009. Wissenschaftliches Schreiben. Ein 

Praxisbuch für Studierende.Weimar 
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4. Kornmeier, Martin. 2008. Wissenschaftlich Schreiben leicht gemacht - 

für Bachelor, Master und Dissertation, Bern. 
5. Grätz, Frank. 2006. Duden. Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?: 

Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion. Dudenverlag, Mannheim, 

Leipzig, Wien, Zürich. 

6. Balzert/Schröder/ Schäfer. 2012. Wissenschaftliches Arbeiten, Wilhelm 

Büchner Hochschule, Darmstadt. 

7. Rothstein, Björn. 2011. Wissenschaftliches Arbeiten für Linguisten, Narr 

Verlag, Tübingen. 

8. Esselborn- Krumbiegel, Helga. 2010. Richtig wissenschaftlich schreiben. 

Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen, UTB, Stuttgart. 

9.  Bünting, Karl-Dieter; Bitterlich, Axel; Postpiech, Ulrike. 2000. Schreiben im 

Studium  mit Erfolg, Ein Leitfaden, Berlin 

10. Esselborn- Krumbiegel, Helga. 2010. Richtig wissenschaftlich schreiben. 

Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen, UTB, Stuttgart 

Literatura shtesë:   1. Karmasin, Mathias, Ribing, Rainer. 2010. Die Gestaltung wissenschaftlicher 

Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Stuttgart. 

2. Trapp, Sebastian. 2007.  Wie man tatsächlich eine wissenschaftliche Arbeit 

schreibt: Daten, Schreibtechnik, Zeitplanung, Veröffentlichung - in der realen 

Welt. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Njoftimi me kursin, me planin e kursit 

Java 2: Procesi i të shkruarit – parashkrimi dhe planifikimi 

Java 3: Shtatë etapat e një punimi shkencor 

Java 4: Llojet e teksteve të punimeve (të shkruara) gjatë studimeve 

Java 5: Expose 

Java 6: Citimet, dokumentimi i burimeve dhe shenjat e korrigjimit 

Java 7: Strategjitë e hulumtimit  

Java 8: Ç’është paragrafi? – Struktura dhe llojet e paragrafit 

Java 9: Koherenca; Tipat e rrjedhës logjike të fjalive 

Java 10: Shkruarja e paragrafit  

Java 11: Argumentimi 

Java 12:   Eseu, struktura dhe rëndësia e paragrafeve brenda eseut 

Java 13:     Seminari, struktura dhe mënyrat e organizimit të seminarit 

http://www.amazon.de/Frank-Gr%C3%A4tz/e/B00456NMPA/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Sebastian%20Trapp&search-alias=books-de&sort=relevancerank
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Java 14:   Analiza praktike e korpusit 

Java 15:    Prezantimi i seminareve 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Për të fituar të drejtën për të hyrë në teste dhe provim, studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe 
ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi 
janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime 
dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave 
disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. Telefonat mobil/të mençur dhe pajisjet e tjera 
elektronike duhet të fiken (apo të kurdisen në vibrim) dhe të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LËNDËT MËSIMORE – ME ZGJEDHJE 
 

Titulli i lëndës: PËRKTHIM GJERMANISHT – SHQIP 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Përkthim gjermanisht-shqip 

Niveli: BA 
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Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti II, semestri IV 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Klasa 32, sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naim Kryeziu 

Të dhënat kontaktuese:  naim.kryeziu@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda e përkthimit nga gjermanishtja në shqip synon 

t’i njohë studentët me metodat, me vështirësitë dhe me 

mënyrat e përdorimit të mjeteve të ndryshme të 

përkthimit, siç janë fjalorët e ndryshëm e interneti, dhe 

me tekstet krahasuese. Gjatë zhvillimit të kësaj lënde 

do të përkthehen tekste të fushave të ndryshme nga 

gjermanishtja në shqip.  

Roli i përkthimit është tejet i rëndësishëm. Rëndësia e 

këtij roli është rritur krahas zhvillimit të shoqërisë dhe 

të kulturës njerëzore. Kësisoj, përkthimi është jo 

vetëm bashkudhëtar, por edhe interpretues i letërsisë 

dhe i veprës letrare në shoqëri. Vetëm falë një 

përkthimi të mirëfilltë e me vlerë, një kryevepër e një 

artisti të madh të fjalës bëhet me të vërtetë vepër e 

letërsisë së përbotshme dhe kalon ngadhënjimtarisht  

kufijtë e vendeve e të shekujve, qarkullon në hapësirë 

e në kohë dhe ndikon sidomos në rrafshin e jetës 

shoqërore, kulturore, estetike, artistike dhe etike të 

njerëzimit. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lëndë është që t’i njohë studentët: 

 T’i njohë studentët:  

 me teoritë, me metodologjitë dhe me strategjitë e 

përkthimit 

 me burimet e informacioneve që mund t’i 

shërbejnë gjatë procesit të përkthimit 

 me praktikat profesionale të përkthimit nga gjuha 

gjermane në gjuhën shqipe dhe  anasjelltas. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas mbarimit të kësaj lënde, studenti duhet të ketë 

përvetësuar: 

 metodat kryesore të përkthimit në përgjithësi 

 objektin kryesor të teorisë së përkthimit 

mailto:naim.kryeziu@uni-pr.edu
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 dallimin midis përkthimit të teksteve letrare dhe të 

teksteve të tjera 

 njohuritë themelore të praktikës së përkthimit 

 rëndësinë e përdorimit të frazeologjisë, të 

sinonimisë dhe të antonimisë të gjuhës në të cilën 

përkthen. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 (90 min.) 15 22.50 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 1 (60 min.)               15 15 

Punë praktike 1 (60 min.) 15 15 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 0.25                          15 3.75 

Përgatitje për biseda ndërvepruese në lidhje me 

leksionet e zhvilluara 

0.25   15 3.75 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 1                                15 15 

Detyrë shtëpie 0.75 15 11.25 

Mësimi individual (në bibliotekë ose në shtëpi) 0.50                          15 7.50 

Përgatitja për provimin përfundimtar 3                                1 3 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 0.25                           15 3.75 

Projektet, prezantimet, etj. 0.50                           15 7.50 

Total  109.36:25=4.37 

4 ETCS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me ushtrime. Gjatë ushtrimeve zbatohet metoda 

ndërvepruese. Ushtrimet bëhen sipas temave dhe detyrave të caktuara.  

Ushtrimet zhvillohen në grupe e në çifte, por edhe në mënyrë idividuale. 

Studentët janë të detyruar të bëjnë punime seminari dhe të përkthejnë tekste 

nga fusha të ndryshme. 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë 15 % 

 Testi i dytë 15 % 

 Pjesëmarrja aktive në ligjërata 15% 

 Vijimi i rregullt në mësim 5 % 

 Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) 50% 
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Literatura primare:  4. Verlag: ;Gunter Narr Verlag, 2011 

‘’Übersetzungentheorien: Eine Einführung’’ 

Autor: Radegundis Stolze 

ISBN-13: 978-3823366799 

5. Verlag: Utb, 2011 

‘’Einführung in die Übersetzungswissenschaft’’ 

Autor: Werner Koller 

ISBN-13: 978-3825235208 

6. Verlag: Gunter Narr Verlag, 2009 

‘’Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch” 

Autor: Paul Kussmaul 

ISBN-13: 978-3823365426 

Literatura shtesë:   2. Übersetzungswissenschaft / EineNeuorientierung. 2. Auflage, Autor: Mary 

Snell-Hornby, UTB für Wissenschaft Francke Verlag Tübingen und Basel, 

ISBN 3-8252-1415-X, 1994 Tübingen 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Hyrje në shkencën e përkthimit, përkthimi, gjuha, kultura 

Java 2: Rëndësia kulturore dhe letrare e përkthimit 

Java 3: Përkthimet letrare 

Java 4: Përkthimet e teksteve gazetareske 

Java 5: Relativiteti i përkthimeve 

Java 6: Kuptimi i teksteve, përkthimi i teksteve dhe kritika e përkthimeve 

Java 7: Rëndësia e interpretimit gjuhësor të tekstit gjatë përkthimit 

Java 8: Qartësia në tekstet e fushës përkatëse shkencore 

Java 9: Krahasimi i terminologjisë dhe përshtatja e terminologjisë ndërkombëtare 

Java 10: Përkthimet në fushën e  komunikacionit dhe në fushën industriale 

Java 11: Përkthimet në fushën e ekonomisë 

Java 12:   Përkthyesi dhe formulimi i teksteve 

Java 13:     Didaktika e përkthimit 

Java 14:   Analiza e gabimeve në tekstet e përkthyera 

Java 15:    Mundësitë e përkthyesve për shkollim - shkollimi akademik i përkthyesve. 
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Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët duhet të vijnë me kohë në auditor, sepse ardhja me vonesë sjell ndërprerjen e mësimit dhe pengon, 

çrregullon e shpërqendron vëmendjen e studentëve. Gjatë orës së mësimit nuk lejohet përdorimi i mjeteve 

elektronike, sepse shkaktojnë zhurmë ose pengesa të tjera. 
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Titulli i lëndës: ANALIZË E GABIMEVE GJUHËSORE 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë  

Titulli i lëndës: Analizë e gabimeve gjuhësore 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti i II-të | Semestri i IV 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Klasa S6 |Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Lektori i DAAD 

Të dhënat kontaktuese:  xxx 

Përshkrimi i lëndës: Në mësimdhënien e gjuhës së huaj jo vetëm gabimet 

ju kushtohet një rëndësi, por edhe korrigjimit të tyre. 

Gabimet nuk shihen më vetëm negativisht. Toleranca 

ndaj gabimeve dhe mënyra e saktë e korrigjimit janë 

pjesë e kompetencave themelore të një 

mësimdhënësi. Lënda “Analiza dhe korrigjimi i 

gabimeve gjuhësore“ trajton një ndër dukuritë më të 

rëndësishme të nxënies së gjuhës së huaj, dm.th. 

merret me gabimet gjuhësore dhe me mënyrën se si 

t’i qasemi këtyre gabimeve. Do të prezantohen 

teoritë dhe qëndrimet ndaj gabimeve dhe  

korrigjimit/ korrekturës së tyre, shkaqet e gabimeve, 

përshkrimi dhe klasifikimi i gabimeve dhe korrektura 

me shkrim dhe me gojë. Gjatë kësaj lënde studentët 

do të njihen me instrumentet që ndihmojnë në 

ngritjen e nivelit të gjuhës dhe analizën e gabimeve 

gjuhësore. Do të njihen edhe me llojet e ndryshme të 

korrekturës, të cilat dallohen në didaktikën e 

mësimdhënies së gjuhës së huaj. 
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Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet   

- që studentët të analizojnë gabimet dhe të japin 

vlerën e tyre si indikatorë të nxënit të gjuhës,  

- t’i mësojnë shkaqet e gabimeve,  

- të dijnë t’i përshkruajnë dhe t’i klasifikojnë 

gabimet, 

- t’i mësojnë teknikat e korrigjimit/korrekturës 

me shkrim dhe me gojë. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- të dijë teoritë dhe qëndrimet ndaj gabimeve 

gjuhësore dhe korrekturës së tyre në 

mësimdhënien e gjuhës së huaj 

- të analizojë gabimet dhe të jep vlerën e tyre si 

indikatorë të të nxënit të gjuhës 

- t’i dallojë shkaqet e gabimeve 

 

- t’i përshkruajnë dhe t’i klasifikojnë gabimet 

- t’i përdorë teknikat e korrekturës me shkrim dhe 

me gojë 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike  2 15 30 

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 0,10 15 2,30 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 1,5                                2 3 

Detyrë shtëpie  1 15 15 
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Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                        15 30 

Përgatitja për provimin final  3                       7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                      2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  97,8:25=3,91 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet ligjëratave të që ofrojnë 

bazën teorike, si dhe ushtrimeve që realizohen me punë në klasë si dhe me 

detyra të vazhdueshme në shtëpi.   

Metodat e vlerësimit: Në vlerësim përfshihet tërë angazhimi i studentëve gjatë semestrit: prania 

në orë, detyrat e shtëpisë, vlerësimi intermediar dhe vlerësimi përfundimtar 

në fund të semestrit. 

Literatura primare:  1. Kleppin, Karin (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudienangebot 

Germanistik: Deutsch als Fremdsprache 18.  

2. Putzer, O. (1994): Fehleranalyse und Sprachvergleich, Hueber Verlag, 

Ismaning. 

Literatura shtesë:   1.  Leuninger, H. (1998): Danke und Tschüß fürs Mitnehmen. Gesammelte 
Versprecher und eine kleine Theorie ihrer Korrekturen. Zürich: dtv. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung und Begriffsbestimmung 

Java 2: Fehleranalyse als Methode 

Java 3: Fehleridentifizierung 

Java 4: Sprachliche Korrektheit als Kriterium 

Java 5: Verständlichkeit als Kriterium 

Java 6: Situationsangemessenheit als Kriterium 

Java 7: Die Klassifikation und Typisierung von Fehlern 
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Java 8: Test 

Java 9: Die Erklärung von Fehlern 

Java 10: Fehlerkorrektur 

Java 11: Ortografische Fehler 

Java 12:   Morpho-syntaktische Fehler 

Java 13:     Wortschatz 

Java 14:   Übungen 

Java 15:    Test 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Titulli i lëndës: LETËRSIA PËR FËMIJË DHE TË RINJ 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Letërsia për fëmijë dhe të rinj 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti II, semestri IV  

Numri i orëve në javë: 2 +0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naim Kryeziu 

Të dhënat kontaktuese:  naim.kryeziu@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda e Letërsisë për fëmijë e të rinj jep një 

përmbledhje të përgjithshme të metodave studimore të 

kësaj letërsie, duke pasur si synim përgatitjen dhe 

orientimin e studentëve për të kryer hulumtime sa më 

të frytshme e të sakta në fushën shkencore të letërsisë 

për këto mosha. Lënda në fjalë i njeh studentët para së 

gjithash me zanafillat, me zhvillimin dhe me rëndësinë 

e shkencës së letërsisë për fëmijë e të rinj në procesin 

e edukimit të këtyre moshave dhe vazhdon me 

shpjegimin e me njohjen e metodave më moderne që 

zbatohen në mësimin e kësaj letërsie. Kjo lëndë 

zhvillohet me ligjërata sistematike, duke shfrytëzuar 

literaturën më moderne të fushës përkatëse. 

 

Qëllimet e lëndës: Lënda e Letërsisë për fëmijë e të rinj synon që studenti të 

njihet:  

 me konceptet dhe me metodologjitë, 

 me objektin e studimit,  

 me definicionin, 

 me nocionet, 

 me fillesat teorike të studimit të kësaj letërsie, 

 me letërsinë për fëmijë dhe me mediat, 

 me interpretimin e teksteve dhe të figurave, 

 me zhvillimin e temave dhe të formave të reja, 

mailto:naim.kryeziu@uni-pr.edu
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 me dallimin dhe me përkufizimin e letërsisë për 

fëmijë e të rinj dhe të letërsisë për të rritur, 

 me zgjedhjen e veprave letrare për fëmijë e të rinj, 

 me analizën e veprave letrare për fëmijë e të rinj. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas mbarimit të kursit, studenti duhet të ketë njohuri të 

mjaftueshme: 

 për metodologjitë themelore të letërsisë për fëmijë e 

të rinj 

 për objektin kryesor të studimit të letërsisë për 

fëmijë e të rinj 

 për rolin e kësaj letërsie në mësimin e gjuhës 

 për të dalluar këtë letërsi nga letërsia për të rritur  

 për të zgjedhur letërsinë e që u përshtatet fëmijëve 

dhe të rinjve 

 për të njohur institucionet përkatëse që merren me 

studimin e letërsisë për fëmijë e të rinj 

 për të qenë në gjendje të analizojnë dhe të 

interpretojnë veprat që i përkasin letërsisë për fëmijë 

e të rinj. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 (90 min.) 15 22.50 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 1 (60 min.)               15 15 

Punë praktike 1 (60 min.) 15 15 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 0.25                          15 3.75 

Përgatitje për biseda ndërvepruese në lidhje me 

leksionet e zhvilluara 

0.25   15 3.75 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 1                                15 15 

Detyrë shtëpie 0.75 15 11.25 

Mësimi individual (në bibliotekë ose në shtëpi) 0.50                          15 7.50 

Përgatitja për provimin përfundimtar 3                                1 3 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 0.25                           15 3.75 

Projektet, prezantimet, etj. 0.50                           15 7.50 
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Total  109.36:25=4.37 

4 ETCS 

Metodat e mësimdhënies:    

Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me shpjegime përkatëse. Gjatë 

shpjegimeve zbatohet metoda ndërvepruese. Lexohen dhe analizohen vepra 

për fëmijë e të rinj. Në fillim të ligjëratës zhvillohet gjithnjë debat për 

leksionin paraprirës. Në fund të ligjëratës bëhet një përsëritje e përbashkët e 

leksionit të posa zhvilluar. 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë 15 % 

 Testi i dytë 15 % 

 Pjesëmarrja aktive në ligjërata 15% 

 Vijimi i rregullt në mësim 5 % 

 Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) 50% 

Literatura primare:  1. Bettina Kümmerling-Meilbauer, Kinder- und Jugendliteratur, Darmstadt, 

2012 

Literatura shtesë:   1. Astrit Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare për fëmijë e të rinj, Elbasan, 

2008 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Letërsia për fëmijë e të rinj:  

-Veprat dhe mediat 

-Shumëllojshmëria e nocioneve 

-Propozimet e Brygmanit dhe të Eversit 

-Letërsia shkollore dhe letërsia për fëmijë. 

Java 2: Historia e studimit të letërsisë për fëmijë : 

-Fillimi studimeve të letërsisë për fëmijë 

-Fillesat e studimit të përrallave. 

Java 3: Veprat standarde të studimit të letërsisë për fëmijë: 

-Kontributet nismëtare (Teodor Brykman) 

-Biblioteka ndërkombëtare për të rinj në Munih 

-Institutet e studimit të letërsisë për fëmijë e të rinj. 

Java 4: Pikënisjet teorike dhe sfidat kryesore në studimet e letërsisë për fëmijë e të 

rinj: 

-Shkenca e letërsisë për fëmijë 

-çështjet kryesore të shkencës për fëmijë 
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-Letërsia për fëmijë dhe aftësia e të nxënit 

-Kuptimi i nocionit “Akkulturacion” 

-Raporti i letërsisë me shoqërinë 

-Pasqyrimi i ngjarjeve shoqërore në romanin e një  shkrimtari 

-Ndikimi i veprave letrare në shoqëri. 

Java 5: Mediat dhe literatura për fëmijë: 

-Letërsia dhe mediat 

-Roli i mediave në letërsinë për fëmijë dhe të rinj. 

Java 6: Historia e letërsisë për fëmijë e të rinj në gjuhën gjermane: 

-Prej mesjetës gjer në fund të vitit 1800 (shek. VI -XVIII) 

-Zanafillat e letërsisë për fëmijë e të rinj 

-Letërsia shkollore  

-Humanizmi. 

Java 7: Iluminizmi: 

-Lexim intensiv dhe ekstensiv 

-Familja dhe shkolla si dy instanca edukative 

-Shndërrimi i formave dhe i funksionit social 

-Ndikimi i Xhon Lokit dhe i Zhan-Zhak Rusoit 

-Litërisa filantropike për fëmijë e të rinj. 

Java 8: Romantizmi: 

-Kontradiktat pedagogjike dhe funksioni estetiko-letrar 

-Kritika për leximin e letërsisë së pakontrolluar 

-Ludvig Behshtajn: Përrallat gjermane. 

Java 9: Letërsia prej Bidermajerit gjer në fund të Luftës së Parë Botërore: 

-Tendencat në kohën e Bidermajerit 

-Komercializimi i tregut të librit 

-Zhvillimi i letërsisë të zhanrit aventuresk 

-Letërsia fantastike 

-Letërsia social-demokrate për fëmijë 

-Ndikimi i reformave pedagogjike. 

Java 10: Letërsia fër fëmijë e te rinj në Republikën e Vajmarit: 

-Tendencat e përgjithshme 

-Mbrojtja e letërsisë për fëmijë 

-Teoria e moshës së leximit 

-Domethënia e përrallës 

-Letërsia e vajzave në Republikën e Vajmarit 

-Romani i formimit. 

Java 11: Nacionalsocializmi dhe mërgimi: 

-Rikonstruktimi dhe shpërndarja e letërsisë në mërgim 

-Letërsia ideologjike për fëmijë 

-Romane aventurash dhe romane indianësh 

-Romane formimi dhe romane udhëtimesh 

-Letërsia propagandistike 
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-Letërsia për fëmijë në mërgim. 

Java 12:   Tendencat restauruese dhe modernizuese 1945-1980: 

-Zhvillimet politiko-ekonomike dhe situata në Gjermani pas 1945-s 

-Fillesat e letërsisë për fëmijë në RDGJ 

-Lirika për fëmijë 

-Kultura e të rinjve dhe romani rinor për të rritur 

-Letërsia për fëmijë e të rinj e orientuar në bazë të problemeve. 

Java 13:     Zhvillimi i temave dhe i formave të reja 1980-2011: 

-Ndryshimet prej vitit 1980 

-Letërsia për të vegjël 

-Fillimi me leximin e letërsisë 

-Romani psikologjik për fëmijë 

-Afria me letërsinë për të rritur 

-Tregimet biografike. 

Java 14:   Letërsia shumëgjuhësore: 

-Letërsia në vendet me migracion të madh 

-Ndikimet moderne të mediave argëtuese 

-Shumëllojshmëria e ndikimit të mediave për fëmijë 

-Aktrimi dhe lojërat kompjuterike 

-Librat ndërveprues. 

Java 15:    Analizë e veçantë e veprave : 
 

-Dykuptimshmëria e nocionit “Përrallat për fëmijë”  
-Përmbajtja 
-Idealizimi i fëmijërisë. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët duhet të vijnë me kohë në auditor, sepse ardhja me vonesë sjell ndërprerjen e mësimit dhe pengon, 

çrregullon e shpërqendron vëmendjen e studentëve. Gjatë orës së mësimit nuk lejohet përdorimi i mjeteve 

elektronike, sepse shkaktojnë zhurmë ose pengesa të tjera. 
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Titulli i lëndës: Letërsia dhe mediat (filmi)  

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti: Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Letërsia dhe mediat (filmi)  

 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i II-rë  

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: 038222970/ albulena.blakaj@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Letërsia dhe mediat (filmi) është lëndë që bën një 

pasqyrim të letërsisë dhe mediave, në këtë rast të 

filmit, si mediume të përhapjes së ideve. Fillimisht 

bëhet një historik i librit si medium që nga fillimi, 

sidomos pas zbulimit të makinës së shtypit nga 

Gutenberg më 1450, e deri në shek 20. kur ishte 

mediumi kryesor me ndikim. Zhvillimi i filmit si 

teknikë në fakt ndodhë nga shek 19, por një ndikim në 

masa të gjëra e ka pasur nga fillimi i shek. 20. Kështu 

pasi bie interesimi për librin dhe teatrin dhe 

zëvendësohet me mediumin e ri- filmin, shkrimtarë të 

ndryshëm e marrin si sfidë përhapjen e letërsisë në 

masa të gjera përmes filmit. Analizohen ndikimet e 

anasjellta të të dy mediave përmes shembujve të 

ndryshëm të filmimeve të veprave të njohura, apo të 

autorëve të njohur gjerman.   
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Qëllimet e lëndës:  Lënda Letërsia dhe mediat (filmi) ka për 

objektiv fokusimin te letërsia dhe filmi si 

mediume të përhapjes së ideve dhe 

ndikimit, 

 Të analizohen ndikimet e anasjellta të të 

dy mediave përmes shembujve të 

ndryshëm të filmimeve të veprave të 

njohura 

 Njohja e studentëve me vepra të zgjedhura 

të autorëve të njohur gjerman të cilat janë 

filmuar, si dhe me shkrimtarë të ndryshëm 

që e marrin si sfidë përhapjen e letërsisë 

në masa të gjera përmes filmit. 

 Njohja e studentëve me historiatin e 

filmit, mediumit që  zëvendësoi 

interesimin për librin dhe teatrin me 

mediumin e ri 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të sukseshem te këtij kursi (lënde) 

studenti do të:  

- dijë për letërsinë dhe filmin si mediume të 

përhapjes së ideve dhe ndikimit, 

 

- dijë për  ndikimet e anasjellta të të dy 

mediave; 

 

- dijë për  filmimet e veprave të zgjedhura të 

autorëve të njohur gjerman; 

 

- zhvillojë aftësinë e krijimit të mendimit të 

pavarur rreth filmimit të një vepre letrare  

 

- të jetë në gjendje ta shprehë mendimin e 

krijuar për një temë, vepër e film të caktuar;  

 

        - Tw jetë nw gjwndje tw shkruaj njw punim                

krahasimtar pwr veprwn dhe filmin e realizuar mbi 

bazwn e romanit 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 
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Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10min 15 2.5 

Puna në terren    

Testi, punimi i seminarit 5       1 5 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                15 30 

Përgatitja për provimin final  15 1 15 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2 1 2 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  91.25:25= 

3.64 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies do të jetë me studentin në qendër dhe 

interaktive. Realizimi i programit nga lënda Letërsia dhe mediat (filmi) 

bëhet edhe me pjesëmarrjen aktive të vet studentëve, të cilët qysh në fillim 

të semestrit të parë pasi ju dorëzohet programi përcaktohen për një temë për 

të cilën do të referojnë me ç’rast do të mësojnë edhe për punën e pavarur 

për mbledhjen e seleksionimin e materialit të nevojshëm për hartimin e një 

punimi. Gjatë orëve prezantohen  seminaret dhe zhvillohet debat në klasë 

për temën, por shikohen edhe pjesë nga realizimet filmike të veprave letrare. 

Kështu, pjesëmarrja aktive e studentëve bëhet komponentë qenësore në 

arritjen e objektivave të lëndës dhe arritjen e rezultateve të pritshme. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Provimi final 70%. 

Literatura primare:  1. Ligjëratat të përgatitura nga Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

2. Neuhaus, Stefan (Hrsg.):Literatur im Film: Beispiele einer 

Medienbeziehung, Verlag Koenigshausen und Neumann GmbH, 

Würzburg, 2008;  
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3. Gast, Wolfgang (Hrsg.): Film und Literatur. 2 Bände. Bd. 1: Grundbuch. 

Einführung in Begriffe und Methoden der Filmanalyse, Bd. 2: Analysen, 

Materialien, Unterrichtsvorschläge. Frankfurt a. M. 1993;  

4. Paech, Joachim: Literatur und Film, J. B. Metzler Verlag, Köln, 1997;  

5. Bohnenkamp,Anne (Hrsg.) Interpretationen- Literaturverfilmungen, 

Reclam, Ditzingen, 2012;  

6. Beicken, Peter: Wie interpretiert man einen Film?, Reclam, Philipp, jun. 

2004;)  

  

  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon 

më shumë se tri here atëherë nuk merrë nënshkrim). Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; 

studenti merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Profesorin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulli i lëndës: GJERMANISHTJA E EKONOMISË 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë  
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Titulli i lëndës: Gjermanishtja e ekonomisë 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti i IV | Semestri i IV 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: MA Adrian Ramabaja, lektor i DAAD 

Të dhënat kontaktuese:  adrian.ramabaja@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Lënda “Gjermanishtja e ekonomisë” është lëndë 

praktike që ju mundëson studentëve të njihen me 

terminologjinë gjermane nga fusha e ekonomisë. 

Krahas fjalorit mësohen edhe strukturave 

gramatikore tipike për komunikimin në ndërmarrje. 

Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet   

- të zhvillohen shkathtësitë receptive dhe 

produktive të studentit në fushën e 

ekonomisë; 

- të zgjerohet fjalori i studentit me 

terminologjinë ekonomike; 

- të ushtrohet hartimi i letrave të ndryshme 

zyrtare 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- të komunikojnë me folësit e gjermanishtes në 

situata konkrete në fushën e ekonomisë; 

- të hartojnë lloje të ndryshme të letrave zyrtare; 

 

- të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale në 

kontekste të ndryshme. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 
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Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 0,10 15 2,30 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 1                                  2 2 

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                        15 15 

Përgatitja për provimin final  3                       7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                      2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 1                                    1 1 

Total  97,8:25=3,91 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve, Përdoren metoda 

të kombninuara dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta 

arritur qëllimin: përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive 

gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë 

individuale, në çifte dhe në grupe. Në pjesën teorike të lëndës trajtohen 

elemente të caktuara të strukturës gramatikore të gjermanishtes që janë në 

funksion të realizimit të komunikimit. Studentët duhet të marrin pjesë në 

mënyrë aktive në mësim, të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të 

shtëpisë) edhe në mënyrë të pavarur.   

Metodat e vlerësimit: Në vlerësim përfshihet tërë angazhimi i studentëve gjatë semestrit: prania 

në orë, detyrat e shtëpisë, vlerësimi intermediar dhe vlerësimi përfundimtar 

në fund të semestrit. 

Literatura primare:  1. Eismann, Volker 2017: Wirschaftskommunikation Deutsch Neu. Ernst 

Klett Sprachen. 

2. Kommunikation im Beruf. Cornelsen Verlag. 

3. autentische Texte 
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Literatura shtesë:   1. MARKT. Deutsch für den Beruf. Erich Schmidt Verlag 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Veranstaltung 

Java 2: Berufsprofile: Leute, Berufe, Tätigkeiten  

Java 3: Unternehmensprofile 

Java 4: Rechtsformen 

Java 5: Organigramm einer Firma 

Java 6: Messeprofile erläutern und vergleichen 

Einen Messebesuch planen, Messegespräche führen 

Java 7: Gesprächsstrategien - am Telefon, im Verkauf und bei Messen 

Java 8: Zwischenprüfung 

Java 9: Aufträge 

Auftragsabwicklung erläutern, Anfrage auswerten, Angebot erstellen 

Java 10: Vertrieb: Vertriebswege und –partner, Vertriebsstrategien erläutern 

Java 11: Geschäftskorrespondenz 

Java 12:   Produktstrategien: Charakteristika von Produkten beschreiben, eine 

Marktstudie auswerten 

Java 13:     Vertrieb und Marketing 

Java 14:   Grundlagen des Bankwesens 

Java 15:    Endprüfung 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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SEMESTRI I PESTË 

LËNDËT MËSIMORE – TË OBLIGUESHME 

 

Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës gjermane 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Sintaksë e gjuhës gjermane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i III-të | Semestri i V-të 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit  

Mësimdhënësi:     Prof. asoc. dr. Teuta Abrashi 

Të dhënat kontaktuese:  teuta.abrashi@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda do të përqendrohet në shtjellimin e strukturave 

përtej fjalës dhe të atyre më të vogla se fjalia e thjeshtë, 

pra të sintagmave dhe të grupeve të fjalëve në gjuhën 

gjermane. Sintagmat emërore, foljore, mbiemërore, 

ndajfoljore dhe parafjalore do të jenë në qendër të 

vëmendjes. Do të shtjellohen detajisht edhe elementet 

funksionale që i caktojnë modelet e fjalive të thjeshta dhe 

të përbëra në gjuhën Gjermane: kryefjala, kallëzuesi dhe 

plotësit e brendshëm dhe të jashtëm të foljes kallëzues. 

Do të analizohen përbërësit e periudhave të 

bashkërenditura dhe të nënrenditura sipas analizës në 

përbërës të drejtpërdrejtë, gjithnjë duke u mbështetur në 

strukturën e tyre fillimisht, për të vazhduar më pas me 

funksionin dhe semantikën e tyre. 

mailto:teuta.abrashi@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me sintaksën e 

gjuhës gjermane duke marrë për bazë teoritë e ndryshme 

sintaksore: sintaksa tradicionale, gramatika dependenciale, 

gramatika gjenerative. Vëmendje të veçantë i kushtohet 

ngjashmërive dhe dallimeve ndërmjet sintaksës së gjuhës 

gjermane dhe të gjuhës shqipe: rendi i gjymtyrëve në fjali, 

tiparet e gjymtyrëve, përshtatja ndërmjet gjymtyrëve. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në 

gjendje: 

- t’i identifikojë gjymtyrët e fjalisë, t’i dallojë llojet 

e fjalive të përbera dhe të varura  

- të bëjë analizë sintaksore të një fjalie sipas teorive 

të ndryshme  

- t’i identifikojë dhe t’i veçojë të gjitha strukturat 

sintagmatike të gjuhës gjermane bashkë me 

funksionet e ndryshme të tyre 

- t’i identifikojë strukturat dhe funksionet e 

ndryshme sintaksore brenda fjalisë së thjeshtë 

në situata të ndryshme të komunikimit  

- t’i dallojë konceptet themelore të analizës 

sintaksore në përgjithësi dhe të analizës së 

sintagmës/  periudhës në veçanti 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatete nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                15 22.5  

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2                                15 22.5  

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.5  

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 8                               2 16  

Detyrë shtëpie 2                                15 30  

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3                                15 45  
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Përgatitja për provimin final  5                                   2 10 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                   2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  152.5:25 = 

6.1 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Studentët janë të obliguar t’i lexojnë materialet përkatëse para orës. Mësimdhënia 

dhe mësimnxënia nuk do të shihen të ndara preras, sipas procedurave rigjide, por 

do të jenë vazhdimisht të ndërlidhura me njëra tjetrën, si marrje dhe dhënie e 

ndërsjellë, që i ofrojnë mundësi secilit student të marrë pjesë në këtë proces dhe të 

japë kontributin personal në prodhimin e vazhdueshëm të dijes.  

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave  që ofrojnë bazën teorike dhe ushtrime 

(puna praktike) si dhe detyrave të vazhdueshme në shtëpi. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Testi i parë (Zwischenprüfung) 40%; 

Testi final (Endprüfung) 40%; 

Aktiviteti në orë 10%. 

Provimi: 

Për ata që nuk tregojnë sukses në testet që do të mbahen në fillim dhe ne fund të 

semestrit, do të mbahet provim përmbledhës në afatin e provimeve. Provimi është 

vetëm me shkrim. 

Literatura primare:  1. Ligjëratat të përgatitura nga prof.ass.dr.Teuta Abrashi 

2. Heringer, H.J. (2013): Deutsche Grammatik- ein Arbeitsbuch für Studierende 

und Lehrende,UTB W. Fink:Paderborn 

3. Pafel, J. (2011): Einführung in die Syntax, Grundlagen- Strukturen- Theorien. 

J.B. Metzler: Stuttgart/ Weimar 

4. Dürscheid, C. (2010): Syntax – Grundlagen und Theorien.UTB Vandenhoeck 

& Ruprecht, Göttingen  

5. Philippi, J. (2010): Basiswissen- Generative Grammatik. UTB Vandenhoeck & 

Ruprecht, Göttingen 

6. Wöllstein- Leisten, A. / Heilmann, A./ Stepan, P./ Vikner, S. (2007): Deutsche 

Satzstrukturen – Grundlagen der syntaktischen Analyse, Stauffenburg: 

Tübingen  

7. Eroms, H.-W. (2000): Syntax der deutschen Sprache, de Gruyter, Berlin, New 

York 

Literatura shtesë:   1. DUDEN- Grammatik: (2004) Bd.4 Dudenverlag: Mannheim 

2. Busch, A./ Stenschke, O. (2007): Germanistische Linguistik, Tübingen: Narr 

Franke   

3. Meibauer, J. (et.al) (2002): Einführung in die germanistische Linguistik, 

Stuttgart:Metzler  

4. Helbig, G./Buscha, J.(1995): Deutsche Grammatik, Leipzig  

5. Helbig, G./Buscha, J.(1998): Deutsche Übungsgrammatik, Leipzig  

6. Engel, U.(2004): Syntax der deutschen Gegenwartssprache 
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7. Bünting K.D./Bergenholtz H.(1995): Einführung in die Syntax, Weinheim  

8. Hall K.(1995): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene, München 

9. Weber,H. (1992): Kleine generative Syntax des Deutschen,Tübingen   

10. Ramers, K. H.(2000): Einführung in die Syntax, München  

11. Fanselow G./ Felix, S.(1993): Sprachtheorie 2, Tübingen  

 

Hartimi i planit mësimor  

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Sintaksa: Hyrja dhe përcaktimi i konceptit 

Lënda dhe detyrat e sintaksës 

Sintaksa dhe disiplinat e tjera shkencore / lidhja dhe topika 

Java 2: FJALIA 

definicionet e fjalisë 

llojet e fjalive  

komponentët e fjalisë 

Java 3: kryefjala  

kallëzuesi 

kundrina 

Java 4: topika e pjesëve foljore në fjali 

gjymtyrët e fjalisë 

identifikimi i gjymtyrëve 

Java 5: gjymtyrët constitutive 

plotësit dhe adjunkcioni 

atributi - struktura e atributit - topika e atributit- ndajshtimi 

Java 6: fjalitë e përbëra 

Java 7: Testi  parë (Zwischenprüfung)  

rezultate 

Java 8: fjalitë e bashkërenditura 

fjalitë e nënrenditura 

Java 9: funksionet në fjali 

Java 10: kategoritë në fjali 

Java 11: gramatika strukturale 

Java 12:   gramatika gjenerative 

Java 13:     gramatika dependenciale 

Java 14:   përsëritja e lëndës 

Java 15:    testi përfundimtare (Endprüfung) 

rezultate 
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Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. 

Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 

Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i 

nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së.   
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Titulli i lëndës: Gjuhë gjermane V 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Gjuhë gjermane V 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: viti i III semestri i V 

Numri i orëve në javë: 2 + 2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti 

Të dhënat kontaktuese:  vjosa.hamiti@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në vazhdimësi të lëndës “Gjuhë gjermane IV”, kjo 

lëndë synon zhvillimin e shkathtësive komunikative 

dhe sociale të nevojshme për komunikim në një gjuhë: 

të shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit; 

përvetësimin e njohurive për strukturën e gjuhës; 

sensibilizimin për aspektet ndërkulturore. Ushtrohen 

strategji të ndryshme të të lexuarit (global, selektiv e 

të detajuar), fjalori zgjerohet me shprehje më 

komplekse të nivelit C1. Gjatë ligjëratave trajtohen 

struktura gramatikore në nivelin C 1; ushtrohen 

shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të ndryshme 

të teksteve, të folurit) dhe ato receptive. Të katër 

shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të 

temave ndryshme. Njëkohësisht bëhet pasurimi i 

fjalorit të studentëve me fjalë e konstrukte fjalish që 

përdoren gjatë komunikimit. Për zhvillimin e mësimit 

do të përdoren krahas teksteve nga libri bazë edhe 

tekste autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, 

gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për 

ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. 
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Qëllimet e lëndës:  zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të 

studentit në nivelin C1 të Kornizës së Përbashkët 

Evropiane: 

 t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues 

efecient dhe fleksibil i gjuhës gjermane si për 

qëllime personale ashtu edhe për ato profesionale; 

 të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e 

tyre për të komunikuar me folësit burimorë dhe jo 

burimorë të gjermanishtes;  

 të zhvillojë shkathtësitë studiuese të studentëve dhe 

shkathtësitë për mësimin e gjuhës;  

 t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me 

shkathtësitë reale jetësore; 

 të inkurajohet mësim nxënia e pavarur. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, 

studentët do të jenë në gjendje: 

 të komunikojnë me folësit burimorë dhe ata jo-

burimorë të gjermanishtes me gojë dhe me shkrim 

me vetëbesim, saktësi dhe rrjedhshmëri në nivelin 

C1; 

 të hartojnë lloje të ndryshme të teksteve; 

 të përdorin shkathtësitë e tyre ndër personale në 

kontekste të ndryshme; 

 të përdorin mendimin kritik në situata të  

ndryshme.  

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2 15 30 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15 min                         15 3.35 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie  2 15 30 
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Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                   15 30 

Përgatitja për provimin final  6                                   4 24 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                  15 15 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  162.35: 25= 6.494 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve, Përdoren metoda 

të kombinuara dhe qasje komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur 

qëllimin: përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. 

Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë individuale, në çifte 

dhe në grupe. Në pjesën teorike të lëndës trajtohen elemente të caktuara të 

strukturës gramatikore të gjermanishtes që janë në funksion të realizimit të 

komunikimit. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim, 

të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë) edhe në mënyrë 

të pavarur.  

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 5%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Ese 20% 

Provimi final 60%. 

Literatura primare:  Ligjerata: 

1. DUDEN 4 (2016): Die Grammatik. Mannheim. Wien. Zürich. Leipzig. 

2. Helbig/Buscha (2013): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht. Leipzig.  

3. Hentschel, Elke/ Weydt, Harald (2013): Handbuch der deutschen 

Grammatik, Berlin  

4. Karin Hall/Barbara Schneider (2013): Übungsgrammatik für 

Fortgeschrittene DaF. 
Ushtrime:  

1. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Lösche R. (2008). 

Aspekte. Lehrbuch 3. Berlin u.a.: Langenscheidt 

2. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Lösche R. (2008). 

Aspekte. Arbeitsbuch 3. Berlin u.a.: Langenscheidt 
3. Dreyer/Schmitt (2013): Lehr- und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik, Neubearbeitung, Lehr- und Übungsbuch: 'Die neue Gelbe'. 

Neubearbeitung. Ismaning/München. 

4. Helbig/Buscha (2006): Übungsgrammatik.  Leipzig. 
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Literatura shtesë:   11. Habermann, Mechtild / Diewald, Gabriele/ Thurnaur, Maria (2009) 

:  DUDEN - Fit für das Bachelorstudium: Grundwissen Grammatik 

für Sprachstudiengänge  

12. Zifonun,G/ Hoffmann,L / Stecker, B. , (1997): Grammatik der 

deutschen Sprache ,1, 2, 3 , Berlin/New York,  

13. Eisenberg, Peter(2013): Grundriss der deutschen Grammatik/Das 

Wort, Stuttgart  

14. Eisenberg, Peter(2013): Grundriss der deutschen Grammatik/Der 

Satz, Stuttgart  

15. Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik, München  

Ismaning/München. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Lehrveranstaltung  

Java 2: -Wortarten 

-Wiederholung der Grammatik    

Java 3: Perfekt mit haben oder sein  
-Verben der Fortbewegung  

Java 4: Perfekt mit haben oder sein  
-Verben der Zustandsveränderung  

Java 5: Perfekt mit haben oder sein  

-Ereignisverben  

Java 6: Transitive und intransitive Verben  
-Transitive und intransitive Verben mit gleicher Bedeutung  

Java 7: Transitive und intransitive Verben  
-Transitive schwache und intransitive starke Verben  

Java 8: Transitive und intransitive Verben  

-Starke und schwache Verben  

Java 9: Untrennbare und trennbare Verben  

-Verben mit untrennbaren, unbetonten Vorsilben  

-Verben mit trennbaren, betonten Vorsilben  

 

Java 10: Untrennbare und trennbare Verben    
-Verben mit mehreren Vorsilben   

- Hentschel/Weydt (2013):  S.31- 132. 

Java 11: Untrennbare und trennbare Verben    
-Verben mit trennbaren und/oder   

untrennbaren Vorsilben    
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Java 12:   Passiv  

-Der Gebrauch des Passivs   

-Das Vorgangspassiv     

Java 13:     Passiv  

- Passivfähigkeit    

-Das Zustandspassiv  

Java 14:   Passivumschreibungen  

-Der Gebrauch der Passivumschreibungen   

-Passivumschreibungen mit Modalfaktor 

Java 15:    Passivumschreibungen 

-Passivumschreibungen ohne Modalfaktor  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri 

mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë 

e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e 

tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, 

siç parashihet me rregulloret e UP-së. 
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Titulli i lëndës: Letërsi gjermane: Romantizmi deri te Revolucioni i Marsit 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Letërsi gjermane: Romantizmi deri te Revolucioni i 

Marsit 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti III, semestri I 

Numri i orëve në javë: 3 + 1 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Klasa 32, sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naim Kryeziu 

Të dhënat kontaktuese:  naim.kryeziu@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda: “Letërsia gjermane prej romantizmit deri te 

Revolucioni i Marsit” në nivelin BA synon të ofrojë 

qasje në historinë e letërsisë gjermane të kësaj 

periudhe. Në këtë lëndë studentët do të njihen:  

 me karakteristikat e përgjithshme të kësaj 

periudhe; 

 me krijimtarinë letrare; 

 me gjinitë  letrare   

 dhe me përfaqësuesit kryesorë të romantizmit e të 

bidermajerit deri te letërsia e periudhës së 

Revolucionit të Marsit 1848.  

 

Gjatë zhvillimit të kësaj lënde do të trajtohen e do të 

analizohen edhe veprat më të rëndësishme të autorëve 

të këtyre periudhave të letërsisë gjermane, si p.sh.: 

Tiku, Novalisi, Shlegeli, vëllezërit Grim, Ajhendorfi, 

Klajsti, Brentanoja, Fon Arnimi, Shtifteri, Grilparceri, 

Keleri, Fontania, Mërikja, Hylshofi, Hajnia, Hofmani, 

Byhneri, etj. 

mailto:naim.kryeziu@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Lënda “Romantizmi, Bidermajeri deri te Revolucioni 

i Marsit” synon që studenti të njihet:  
 

 me konceptet kryesore të  këtyre periudhave;  

 me sfondin historik;  

 me veçoritë më të rëndësishme; 

 me përfaqësuesit kryesorë; 

 me vepra të zgjedhura  

 dhe me format e krijimtarisë letrare të 

periudhave përkatëse, pra, të periudhës së 

romantizmit, të bidermajerit dhe të 

Paramarsit.  

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kursit për këtë lëndë, studenti duhet 

të ketë njohuri të mjaftueshme: 

 për konceptet themelore të letërsisë së këtyre 

periudhave; 

 për rrjedhën historike dhe ngjarjet më të 

rëndësishme; 

 për temat dhe për gjinitë kryesore të letërsisë së 

këtyre periudhave;  

 dhe për  krijimtarinë letrare të përfaqësuesve të 

këtyre periudhave.  

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 (90 min) 15 22.50 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 1                                15 11.25 

Punë praktike 0.25 15 3.75 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 2                                15 0.50 

Përgatitje për biseda interaktive në lidhje me leksionet 

e zhvilluara 

0.25   15 3.75 

Puna në terren 2                                   15  30 

Testi, punimi i seminarit 15                              2 30 

Detyrë shtëpie 1.5 2 3 

Mësimi individual (në bibliotekë ose në shtëpi) 1 (60 min)                15 15 

Përgatitja për provimin përfundimtar 2 (90 min)                15 22.50 
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Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 1 (60 min)                  2 2 

Projektet, prezantimet, etj. 0.25                            2 0.50 

Total  144.5:25=5.78 

6 ETCS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me ushtrime. Gjatë ushtrimeve zbatohet 

metoda ndërvepruese. Ushtrimet bëhen sipas temave dhe detyrave të 

caktuara. Ushtrimet zhvillohen në grupe e në çifte, por edhe në mënyrë 

individuale. Studentët janë të detyruar të bëjnë punime seminari dhe të 

lexojnë vepra të zgjedhura letrare. Pas paraqitjes së punimeve të seminarit 

dhe të leximit të veprave letrare zhvillohet edhe debat. 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë 15 % 

 Testi i dytë 15 % 

 Pjesëmarja aktive në ligjërata 15% 

 Vijimi i rregullt në mësim 5 % 

 Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) 50% 

Literatura primare:  1. Heinz Forster & Paul Rieger: Deutsche Literaturgeschichte. Band 6 & 

7.dtv München 2002.  

2. H.Nürnberger. Geschichte der deutschen Literatur. München, 1992. 

3. Joachim Bark, Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg Hrsg.: Epochen 

der deutschen Literatur (Gesamtausgabe) Klett, Stuttgart 1989.  

Joachim Bark, Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg Hrsg. 

.Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegenwart. 

Klett, Stuttgart. 

Literatura shtesë:   3. Klett:  Lernen und Wissen GmbH, Stuttgart 2010 - DEUTSCH, 

Literaturgeschichte, Epochen J.B. Metzler Verlag, Stuttgart - 

Weimar, 1994: DEUTSCHE LITERATURGESCHICHTE  

Von den Anfängen bis zur Gegenwart 

4. Diether Krywalski, München: Droemer Knaur 1992: Knaus 

Lexikon der Weltliteratur 
2. Gerhard Lauer: Germanistik UNI-WISSEN, Klett: Lernen und Wissen 

GmbH, Stuttgart 2008 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Romantizmi: Bazat dhe format e krijimtarisë letrare: lirika, novela, përralla 

artistike dhe përralla e dramatizuar. Temë e veçantë: Lirika 

Java 2: Kalimi i vështirësive të përditshme: 

 Poetizimi i jetës 

 Shkrirja midis jetës dhe artit 
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 Poezia përparimtare universale 

Java 3: Motivet  kryesore të poetikës romantike: 

 Entuziazmi mesjetar 

 Karakteristikat kryesore 

Java 4: Poezia përparimtare universale si përgjigje ndaj klasicizmit gjerman: 

 Malli romantik 

 Ballafaqimi midis klasicizmit dhe romantizmit  

 Periudhat e romantizmit 

Java 5: Vetmia, malli dhe dëshira e shfrenuar për shëtitje 

Java 6: Konfrontimi, bota ideale dhe e vërteta, ballafaqimi me problemet e kohës, feja 

dhe vuajtjet shoqërore 

Java 7: Gjinitë letrare në romantizëm 

Java 8: Bazat dhe  format e krijimtarisë letrare në periudhën e Bidermajerit dhe të 

Paramarisit  

Java 9: Meditimi  në periudhën e Bidermajerit: Prirjet përtëritëse te borgjezia 

Java 10: Vlerësimi i lartë i mjedisit familjar 

Java 11: Rëndësia e madhe që i kushtohej letërsisë zbavitëse 

Java 12:   Politizimi i letërsisë në periudhën e Paramarsit 

Java 13:     Lëvizja “Gjermania e Re” 

Java 14:   Kritika ndaj kushteve të këqija shoqërore 

Java 15:    Nocionet thelbësore të periudhës së Bidermajerit dhe të Paramarsit 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

 Studentët duhet të vijnë me kohë në auditor, sepse ardhja me vonesë sjell ndërprerjen e mësimit dhe 

pengon, çrregullon e shpërqendron vëmendjen e studentëve. Gjatë orës së mësimit nuk lejohet përdorimi i 

mjeteve elektronike, sepse shkaktojnë zhurmë ose pengesa të tjera. 
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Titulli i lëndës: Analizë e teksteve letrare 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: Analizë e teksteve letrare 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: III, semestri -V 

Numri i orëve në javë: 3+0 

Kreditë ECTS: 4 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. Asoc. Dr. Naser MRASORI 

Të dhënat kontaktuese:  Naser.Mrasori@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kursi i lëndës “Analizë e teksteve letrare” ka për 

qëllim të sjellë, në mënyrë të organizuar, sistematike 

dhe konceptuale, njohuri praktike për analizën e 

tekstit letrar, si proces i rëndësishëm për të njohur 

dhe kuptuar një tekst letrar në ndërtim dhe kuptim. 

Gjatë kursit do të shqyrtohen çështje të tilla, si: 

faktorët që ndihmojnë në njohjen e tekstit, ndërtimin, 

kuptimin, ndarjen, klasifikimin e teksteve letrare, si 

dhe metodat dhe teknikat e analizës sipas gjinive 

letrare.  Kjo lëndë jepet me ligjërata sistematike dhe 

me ushtrime përkatëse, të cilat ndërtojnë një bazë të 

mirëfilltë për studime shkencore në fushën e studimit 

të tekstit letrar. 

mailto:Naser.Mrasori@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimi i lëndës është t’i njohë studentët me: 

- Tekstin në përgjithësi, tekstin letrar dhe joletrar, 

- Metodat dhe teknikat e analizës së teksteve 

letrare, sipas gjinive letrare (epika, lirika dhe 

dramatika). 

- Analizën e kompozicionit të tekstit letrar 

- Strukturën narrative 

- Konceptetet dhe parimet kryesore të analizës së 

teksteve letrare. 

- Faktoret që ndikojnë në njohjen e kuptimit 

nëpërmjet analizës së teksteve letrare. 

- Klasifikimin e teksteve letrare. 

Me njohjen e terminologjisë dhe zhvillimin e 

shprehjeve të analizës letrare, ndërtimin, kuptimin 

dhe njohjen e teksteve letrare, nepërmjet metodave 

përkatëse të analizës letrare. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Ne fund të  programit studentët do të marrin njohuri 

të mjaftueshme:  

 për analizën, kuptimin dhe intepretimin e 

teksteve dhe llojet e teksteve letrare;  

 tekstin letrar dhe funksionin e tij;  

 për mundësitë  që  mund dhe që  duhet të  

ofroj analiza letrare  

 për shkollat dhe metodat e ndryeshme të 

analizes letrare, që ndihmojnë në kuptimin, 

intepretimin dhe komentimin e   tekstit letrar; 

 për formën dhe llojet e analizës letrare; 

 për mënyrën e analizimit të një teksti, sipas 

gjinive letrare; 

 si analizohen  tekstet epike; 

 si analizohen tekstet lirike; 

 dhe tekstet dramatike 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti  Orë                            

Ditë/javë   

  

Ligjërata 3                                 15 34 
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Ushtrime teorike/laboratorike   

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 15 min. 4 

Kollokfiume, seminare 1                             2 2 

Detyra të  shtëpisë 1                             15 15 

Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose 

në shtëpi) 

2                             15 30 

Përgatitja përfundimtare për provim 10                           1 10 

Koha e kaluar në vlerësim (teste,kuiz, provim final) 2                             1 2 

Totali  

 

 97:25= 3.88  

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe ushtrime-shpjegime përkatëse për 

analizën dhe interpretimin e tekstit letrar. Gjatë  zhvillimit të  këtij kursi 

zbatohen metodat e leximit, analizimit, kuptimit, komentimit dhe 

interpretimit të  teksteve letrare. Gjatë analizimit, interpretimit, 

komentimit të  teksteve letrare do të  përzgjidhen tekste nga tri gjinitë 

letrare, epike, lirike dhe dramatike.  Realizimi i këtij kursi bëhet duke 

shfrytëzuar literaturë të  pasur burimore, e cila pëmbush nevojat e duhura 

për njohuri teorike dhe praktike. Gjatë ushtrimeve dhe shpjegimeve 

zbatohet metoda ndërvepruese. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi është paraparë të bëhët sipas statutit dhe rregulloreve të 

Universitetit të Prishtinës, provimi organizohet me shkrim dhe me gojë.  

Duke pasur parasysh edhe punën dhe angazhimin e studentëve gjatë vitit 

akademik si p.sh. pjesëmarrja në ligjerata, angazhimi, punimet seminarike, 

testet, referimet, diskutimet, etj. Rezultati përfundmintar llogaritet si në 

vijim: 

- Pjesëmarja aktive, përfundimi i seminareve  

  dhe   detyrave në kohë dhe  angazhimi në      

  Ligjërata  ( 20%) 

- Testi i parë  (15 %) 

- Testi i dytë  (15 %) 

- Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) (50%) 

Literatura primare:  1. H. Werner Ludwig. Arbeitsbuch Romananalyse. 5 

Auflage.Tübingen, 1995. 

2. C.Kahrmann, G. Reiss, M. Schluchter. Erzählteztanalyse. Eine 

Einführung mit studien – und Übungstexten.4.Auflage, Beltz, F.am 

Main, 1996. 

3. H. Werner Ludwig. Arbeitsbuch Lyrikanalyse. Tübingen, 1994. 

4. D. Burdorf. Einführung in die Gedichtanalyse. 2.Auflage. 

J.B.Metzler, Stuttgart,Weimar, 1997. 

5. Dramenanalyse. 5.Auflage. J.B. Metzler, Tübingen, 1997. 
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6. Peter Wnzel:Einführung in die 

Erzähltextanalyse.Kategorien,Modelle, Probleme. Verlag 

Trier,2004.  

7. Jürgen Schutte: Einführung in die Literaturinterpretation: 

J.B.Metzler Verlag, Stuttgart 1997.  

8. Eicher/Wiemann Hrsg: Arebeitsbuch: Literaturwissenschaft.UTB 

für Wissenschaft. Paderborn,Wien,Zürich 1997. 

9. Harro Müller-Michaels Deutsche Dramen,Interpretation. Beltz 

Athenaeum. Weinheim 1996.  

Oldenburg Interpretationen: Lyrik des 20.J.h. & Lyrik von 1945 bis zur 

Gegenwart. Interpretiert von Hermann Korte. Oldenburg, München 2000. 

Literatura shtesë:   1. Seiffert, Helmut : Einführung in die Hermeneutik 

2. Teori Letrare. Një hyrje e shkurtë. Era, Prishtinë, 2001. 

3. Hainz Ludwig Arnold und Heinrich Detering. Grundzüge der 

Literaturwissenschaft, dtv,1996 (Kap.II: Grundfragen der Textanalyse-

Hermeneutische 

4. Iser,Wolfgang: Der Akt des Lesens, W.Fink,1994  

5. Iser,Wolfgang: Der implizite Leser, W.Fink,1994. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java e parë: Teksti dhe teoria e tekstit; llojet e teksteve;  

autori dhe teksti; teksti letrar dhe joletrar.   

Java e dytë: Struktura e tekstit. 

Analiza në tekste letrare dhe joletrare. 

Java e tretë: Rregullat, metodat dhe format e analizës  në  tekste sipas gjinive  letrare. 

Java e katërt:  Struktura narrative dhe  struktura e ndërtimit në tekstet epike 

(teksti, interteksti, konteksti).  

Java e pestë:   Analiza letrare; analiza kompozicionale e tekstit epik  

(shembuj nga: romani/ novela/ tregimi) 

Java e gjashtë: Analiza letrare e teksteve lirike 

Java e shtatë:   Vargu, strofa dhe llojet e tyre; metrika  

Java e tetë:   Metrika, roli dhe rëndësia e saj në analizë   

Java e nëntë:   Figurat dhe figuracioni në tekstet lirike 

Java e dhjetë: Analiza dhe intepretimi letrar i teksteve lirike (shembuj; vjersha, elegji, sonet 

etj.) 

Java e njëmbedhjetë: Drama - nocioni, format dhe  llojet e dramës 

Teatri sipas pikëpamjeve Aristoteliane dhe teatri epik i Brehtit  
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Java e dymbëdhjetë:   Analiza letrare e teksteve dramatike   

Java e trembëdhjetë:     Analiza sipas gjinive dramatike - Tragjedia, komedia dhe tragjikomedia  

Java e katërmbëdhjetë:   Analizë e komunikimit, ngjarjes dhe ndertimit në tekstet dramatike  

Java e pesëmbëdhjetë:    Figurat, karakteret, tipat 

Analiza  kompozicionale e tekstit dramatik 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime dhe me shpjegime përkatëse për analizën e teksteve letrare. Në 

fillim do të jepen informacione të përgjithshme në mënyrë që ata të thellojnë dijet e tyre teorike dhe 

praktike. Në vazhdimësi analizohen shembuj nga gjinitë e ndryshme letrare, me qëllim që ata të arrijnë 

pavarësinë të bëjnë analizë të thellë teksteve . Gjatë realizimit të këtij kursi, shfrytëzohet literaturë e pasur 

burimore dhe zbatohet metoda ndërvepruese 

Përmes këtij kursi studentët pritet të thellojnë dijet përmes metodadave dhe politikave të reja akademike, 

sudentët duhet të vijnë me kohë në sallën e mësimit, atyre u kërkohet të jenë aktiv në pjesëmarrje, gjatë  

ligjëratave, në referime, diskutime, si dhe në punë seminarike. 
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LËNDËT MËSIMORE – ME ZGJEDHJE 
 

Titulli i lëndës: PËRKTHIM SHQIP – GJERMANISHT 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Përkthim shqip - gjermanisht 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti III, semestri V 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naim Kryeziu 

Të dhënat kontaktuese:  naim.kryeziu@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: 
Lënda e përkthimit nga shqipja në gjermanisht synon 

t’i njohë studentët me metodat, me vështirësitë dhe me 

mënyrat e përdorimit të mjeteve të ndryshme të 

përkthimit, siç janë fjalorët e ndryshëm, interneti dhe 

me tekstet krahasuese. Gjatë zhvillimit të kësaj lënde 

do të përkthehen tekste të fushave ndryshme nga 

shqipja në gjermanisht.  

Roli i përkthimit është tejet i rëndësishëm. Rëndësia e 

këtij roli është rritur krahas zhvillimit të shoqërisë dhe 

të kulturës njerëzore. Kësisoj, përkthimi është jo 

vetëm bashkudhëtar, por edhe interpretuesi i letërsisë 

dhe i veprës letrare në shoqëri. Vetëm falë një 

përkthimi të mirëfilltë e me vlerë, një kryevepër e një 

artisti të madh të fjalës bëhet me të vërtetë vepër e 

letërsisë së përbotshme dhe kalon ngadhënjimtarisht  

kufijtë e vendeve e të shekujve, qarkullon në hapësirë 

e në kohë dhe ndikon sidomos në rrafshin e jetës 

shoqërore, kulturore, estetike, artistike dhe etike të 

njerëzimit. 

mailto:naim.kryeziu@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lëndë është që t’i njohë studentët: 

 T’i njohë studentët me teoritë, metodologjitë 

dhe me strategjitë e përkthimit  

 T’i njohë studentët me burimet e informatave 

me të cilat ata mund të shërbehen gjatë 

procesit të përkthimit 

 T’i mësojnë praktikat profesionale të 

përkthimit nga gjuha shqipe në atë gjermane 

dhe anasjelltas. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas mbarimit të kësaj lënde, studenti duhet të ketë 

përvetësuar: 

 metodat kryesore të përkthimit në përgjithësi 

 objektin kryesor të teorisë së përkthimit 

 dallimin midis përkthimit të teksteve letrare dhe 

të teksteve të tjera 

 njohuritë themelore të praktikës së përkthimit 

 rëndësinë e përdorimit të frazeologjisë, të 

sinonimisë dhe të antonimisë të gjuhës në të cilën 

përkthen. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 (90 min.) 15 22.50 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime -  

Punë praktike 1 (60 min.) 15 15 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 0.25                          15 3.75 

Përgatitje për biseda ndërvepruese në lidhje me 

leksionet e zhvilluara 

0.25   15 3.75 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 1                                15 15 

Detyrë shtëpie 0.75 15 11.25 

Mësimi individual (në bibliotekë ose në shtëpi) 0.50                          15 7.50 

Përgatitja për provimin përfundimtar 3                                1 3 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 0.25                           15 3.75 
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Projektet, prezantimet, etj. 0.50                           15 7.50 

Total  94.36:25=3.77 

4 ETCS  

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me ushtrime. Gjatë ushtrimeve zbatohet metoda 

ndërvepruese. Ushtrimet bëhen sipas temave dhe detyrave të caktuara.  

Ushtrimet zhvillohen në grupe e në çifte, por edhe në mënyrë individuale. 

Studentët janë të detyruar të bëjnë punime seminari dhe të përkthejnë tekste 

nga fusha të ndryshme. 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë 15 % 

 Testi i dytë 15 % 

 Pjesëmarrja aktive në ligjërata 15% 

 Vijimi i rregullt në mësim 5 % 

 Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) 50% 

Literatura primare:  7. Verlag: ;Gunter Narr Verlag, 2011 

‘’Übersetzungentheorien: Eine Einführung’’ 

Autor: Radegundis Stolze 

ISBN-13: 978-3823366799 

8. Verlag: Utb, 2011 

‘’Einführung in die Übersetzungswissenschaft’’ 

Autor: Werner Koller 

ISBN-13: 978-3825235208 

9. Verlag: Gunter Narr Verlag, 2009 

‘’Verstehen und Übersetzen. Ein Lehr- und Arbeitsbuch” 

Autor: Paul Kussmaul 

ISBN-13: 978-3823365426 

Literatura shtesë:   3. Übersetzungswissenschaft / Eine Neuorientierung. 2. Auflage, Autor: Mary 

Snell-Hornby, UTB für Wissenschaft Francke Verlag Tübingen und Basel, 

ISBN 3-8252-1415-X, 1994 Tübingen 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Hyrje në shkencën e përkthimit, përkthimi, gjuha, kultura 

Java 2: Rëndësia kulturore dhe letrare e përkthimit 

Java 3: Përkthimet letrare 

Java 4: Përkthimet e teksteve gazetareske 

Java 5: Relativiteti i përkthimeve 
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Java 6: Kuptimi i teksteve, përkthimi i teksteve dhe kritika e përkthimeve 

Java 7: Rëndësia e interpretimit gjuhësor të tekstit gjatë përkthimit 

Java 8: Qartësia në tekstet e fushës përkatëse shkencore 

Java 9: Krahasimi i terminologjisë dhe përshtatja e terminologjisë ndërkombëtare 

Java 10: Përkthimet në fushën e  komunikacionit dhe në fushën industriale 

Java 11: Përkthimet në fushën e ekonomisë 

Java 12:   Përkthyesi dhe formulimi i teksteve 

Java 13:     Didaktika e përkthimit 

Java 14:   Analiza e gabimeve në tekstet e përkthyera 

Java 15:    Mundësitë e përkthyesve për shkollim - shkollimi akademik i përkthyesve. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët duhet të vijnë me kohë në auditor, sepse ardhja me vonesë sjell ndërprerjen e mësimit dhe pengon, 

çrregullon e shpërqendron vëmendjen e studentëve. Gjatë orës së mësimit nuk lejohet përdorimi i mjeteve 

elektronike, sepse shkaktojnë zhurmë ose pengesa të tjera. 
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Titulli i lëndës: Vepra të zgjedhura të letërsisë moderne  

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti: Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: Vepra të zgjedhura të letërsisë moderne 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i III-rë  

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: 038222970/ albulena.blakaj@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Lënda “Vepra të zgjedhura të letërsisë gjermane” 

ndihmon studentët të fokusohen te vepra të zgjedhura 

të letërsisë gjermane, kryesisht me ato që janë 

përkthyer e janë bërë të njohura në pjesën më të madhe 

të botës. Pra, janë kryesisht vepra që trajtojnë tema të 

ndryshme të përditshmërisë dhe me karakter më të 

thellë psikologjik që i bën më të afërta edhe për 

studentët sa u përket ideve dhe interesave. Te ky kurs, 

theksi vihet jo vetëm te vepra të zgjedhura të letërsisë 

gjermane, por janë të përfaqësuara të gjitha vendet 

gjermanofolëse. Analizohen e interpretohen vepra të 

zgjedhura, si: Siddarta, Homo Faber, Vizita e zonjës 

plakë, Letra e një të panjohure, Në koloninë e 

ndëshkimit, Parfumi, Liebediener, etj. të gjitha të 

autorëve më të njohur gjerman si: Herman Hesse, Max 

Frisch, Friedrich Dürrenmatt, Stefan Zweig, Franz 

Kafka, Patrik Süskind, Julia Frank, etj. Qëllim i 

lëndës, përveç njohjes me autorë e vepra 

gjithëgjermane, është poashtu që studentët të 

aftësohen t’i interpretojnë ato, njëkohësisht të 

mësohen të krijojnë mendim personal për veprat dhe 

ta shprehin atë. 
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Qëllimet e lëndës:  Lënda Vepra të zgjedhura të letërsisë 

gjermane ka për objektiv fokusimin te 

autorë e vepra të zgjedhura 

gjithëgjermane, kryesisht te ato që janë 

përkthyer e janë bërë të njohura në pjesën 

më të madhe të botës; 

 t’i njohë studentët me autorët kryesorë të 

letërsisë gjermane të cilët zënë vend të 

rëndësishëm në letërsinë botërore;   

 Njohja e studentëve me veprat më të 

njohura të letërsisë moderne gjermane,  

ndikimin e psikanalistëve dhe psikanalizës 

te shkrimtarët e veprat e përmendura, 

prapaskenën historike të zhvillimit të tyre, 

llojet kryesore letrare të periudhave,  

 Lënda ka për qëllim t’i mësojë studentët të 

analizojnë dhe interpretojnë veprat letrare, 

të krijojnë mendim personal për veprat dhe 

ta shprehin atë 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të sukseshem te këtij kursi (lënde) 

studenti do të:  

- dijë për autorët kryesorë të letërsisë moderne 

gjermane të cilët zënë vend të rëndësishëm në 

letërsinë botërore;   

 

- dijë për  ndikimin e psikanalistëve dhe psikanalizës 

te shkrimtarët e veprat e përmendura 

 

- jetë në gjendje të shkruaj punime rreth temave nga 

letërsia moderne;  

- mund të bëjë dallimin mes llojeve të ndryshme të 

krijimeve letrare;  

- të krahasojë mes rrymave të ndryshme letrare të 

cilave iu takojnë autorët dhe veprat e zgjedhura;  

- të zhvillojë debat me kolegët e tij rreth një teme nga 

letërsia;  

- zhvillojë aftësinë e krijimit të mendimit të 

pavarur rreth një vepre letrare  
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- të jetë në gjendje ta shprehë mendimin e krijuar 

për një temë a vepër të caktuar; 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10min 15 2.5 

Puna në terren    

Testi, punimi i seminarit 1       15 15 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                15 30 

Përgatitja për provimin final  20 1 20 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2 1 2 

Projektet, prezantimet, etj. 1 1 1 

Total  108:25= 

4.32 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Përveq ligjeratave me 2 orë në javë studentët do të punojnë seminar për 

njërën nga veprat të cilën e zgjedhin vet nga lista e dhënë e cila ju dorëzohet 

qysh në fillim të semestrit. Kështu ata ndahen në grupe rreth një teme të 

veçantë. Gjatë orëve të ushtrimeve prezantohen punimet e bëra dhe për to 

diskutohet në klasë me ç’rast diskutohet si grup, si dhe secili student në 

veçanti. Diskutimi përfshin periudhat letrare të cilës i takojnë veprat, 

autorët, biografitë e tyre, krijimtarinë dhe vendin e tyre në letërsinë 

gjermane e botërore.  
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Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Provimi final 70%. 

Literatura primare:  1. Ligjëratat të përgatitura nga Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

2. Zweig, Stefan: Brief einer Unbekannten, Fischer Taschenbuch 

Verlag; Auflage: 12, 2012 

3. Zweig, Stefan: Angst, Fischer Taschenbuch Verlag; Auflage: 12, 

2012 

4. Schnitzler, Arthur: Traumnovelle und andere Erzählungen 

(Fischer Klassik) Taschenbuch, 2008 

5. Hesse, Herman: Siddarta, Suhrkamp Verlag, 2004 

6. Mann, Thomas: Der Tod in Venedig, FISCHER Taschenbibliothek, 

2013 

7. Frisch, Max: Homo Faber, Ein  Bericht,  Suhrkamp Verlag, 

Auflage: 81, 1977 

8. Dürrenmatt,  Friedrich: Der Besuch der alten Dame, Diogenes 

Verlag; Auflage: 32., Aufl., 1999 

9. Kafka, Franz: In der Strafkolonie, Suhrkamp Verlag, 2006  

10. Kafka, Franz: Vor dem Gesetz, Suhrkamp Verlag, 2006  

11. Süskind, Patrik: Das Parfum-Die Geschichte eines Mörders, 

Diogenes, 1994 

12. Frank, Julia: Liebediener, Fischer Taschenbuch Verlag; Auflage: 3, 

2007 
13. Schlink, Bernhardt: Der Vorleser, Diogenes Verlag, 2010 

14. Blakaj, Albulena: Goethe dhe receptimi i tij te shqiptaret, OM, 

Prishtine, 2017 

 

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einfuehrung in dem Wahlfach: Vepra të zgjedhura të letërsisë moderne 

Java 2: STEFAN ZWEIG: “Angst” 

 

Java 3: STEFAN ZWEIG:  “Amoklaufer” 

 

Java 4: STEFAN ZWEIG:  “Brief einer Unbekannten” 

 

Java 5: Arthur Schnitzler:  Traumnovelle und andere Erzählungen 
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Java 6: HERMAN HESSE:  “Siddharta” 

  

Java 7: PATRIK SÜSSKIND:  “Das Parfum-Die Geschichte eines Mörders” 

 

Java 8: PATRIK SÜSSKIND:  “Das Parfum-Die Geschichte eines Mörders” 

Java 9: FRIEDRICH DÜRRENMAT:  “Der Besuch der alten Dame” 

 

Java 10: THOMAS MANN:“Der Tod in Venedig” 

 

Java 11: MAX FRISCH: “Homo Faber” 

 

Java 12:   FRANZ KAFKA:  “Sämtliche Erzählungen”(“Vor dem Gesetz”) 

 

Java 13:     FRANZ KAFKA: “Sämtliche Erzählungen”(“In der Strafkolonie”) 

 

Java 14:   JULIA FRANK:“Liebediener” 

 

Java 15:    BERNHARD SCHLINK Der Vorleser 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjeratat. Nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon më shumë 

se tri hëre atëherë nuk merr nënshkrim. Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti 

merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Course instructorn. 
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Titulli i lëndës: Të nxënit e gjuhës 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Të nxënit e gjuhës 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i III-të, semestri i VI 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti 

Të dhënat kontaktuese:  vjosa.hamiti@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Qëllimi i kursit është njohja e studentëve me teoritë e 

ndryshme të nxënies së gjuhëve; bazën neurologjike 

dhe kognitive e procesit të nxënies së gjuhëve; 

dallimet tipologjike, interkulturore dhe mjedisore mes 

gjuhëve; sistemet ndërgjuhësore: fonologjia, sintaksa, 

semantika, krahasimi mes nxënies së gjuhës së parë 

dhe asaj të dytë të huaj; nxënia e hershme e gjuhës së 

huaj. 
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Qëllimet e lëndës: Studentët të njihen me teoritë e ndryshme të nxënies 

së gjuhëve. 

- Të njihet me sistemet ndërgjuhësore; 

- T’i vetëdijësojë studentët për natyrën dinamike 

të gjuhës; 

- T’i aftësojë ata të vështrojnë aspekteve dhe 

problematikës së nxënies së gjuhëve të huaja 

në përgjithësi. 

. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në 

gjendje: 

- të ketë njohuri themelore për nxënien e 

gjuhës së huaj;  

- t’i aplikojnë metodat e ndryshme për nxënie 

të gjuhëve; 

- të kuptojnë vështirësitë në mësimdhënien e 

gjuhës gjermane folësve jo-burimorë; 

- të sqarojnë natyrën ciklike të procesit të 

planifikimit në nxënien e gjuhës së dytë. 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në 

gjendje: 

- të ketë njohuri themelore për nxënien e 

gjuhës së huaj;  

- t’i aplikojnë metodat e ndryshme për nxënie 

të gjuhëve; 

- të kuptojnë vështirësitë në mësimdhënien e 

gjuhës gjermane folësve jo-burimorë; 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  21 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.30 



 183 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 3                                2 4 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                15 15 

Përgatitja për provimin final  3                                 7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final)  3 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  90.3: 25=3.612 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, 

përgatitjes dhe prezantimit të punimeve seminarike detyrave të 

vazhdueshme në shtëpi. 

 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 5%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Vlerësimi nga testet 10%;  

Provimi final 70%. 

Literatura primare:  1. Giesela Klann-Delius (2016): Spracherwerb. Verlag J.B. Metzler 

Stuttgart /Weimar. 3.Auflage. 

2. Jörg Roche (2005): Fremdsprachenerwerb 

Fremdsprachendidaktik, Narr, Tübingen. 

  

Literatura shtesë:   16. Christa Dürscheid (2012): Einführung in die Schriftlinguistik. 
Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co. KG, Göttingen 

17. Barbara Lust (2006): Child Language. Acquisition and Growth. 

Cambridge University Press, New York 

18. Müller, N., Kupisch, T., Schmitz, K., Cantone, K. (2006): 
Einführung in die Mehrsprachigkeitsforschung, Narr, Tübingen. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Lehrveranstaltung 

Java 2: Die Geschichte der Spracherwerbsforschung  
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Java 3: Die wissenschaftliche Analyse des Spracherwerbs: 

-Anfänge und erste Entwicklungen  

-Die erste Entwicklungsphase der Kindersprachforschung 

-Die zweite Entwicklungsphase der Kindersprachforschung 

-Die dritte Entwicklungsphase der Kindersprachforschung 

-Disziplinäre und methodische Orientierungen  

Java 4: Stadien des Erstspracherwerbs: 

-Die Lautentwicklung 

-Die Entwicklung von Gestik und Mimik  

-Die Entwicklung des Wortschatzes  

- Der Syntaxerwerb  

-Die Entwicklung konversationeller und 

diskursiver Fähigkeiten 

- Universalität und Variabilität im Spracherwerb 

Java 5: Lerntheorien und Fremdsprachenerwerb: 

Die Grammatik-Übersetzungsmethode (GÜM) 

Behavioristische Verfahren   

Java 6: Kognitivistische Verfahren  

Konstruktivistische Verfahren 

Java 7: Lerntheorien und Fremdsprachenerwerb:  

Moderater Konstruktivismus  

Java 8: Weiterentwicklungen des Konzepts von Piaget:  

Ausdifferenzierungen zum Grammatikerwerb  

Ausdifferenzierungen zum Wortbedeutungserwerb 

Java 9: Weiterentwicklungen des Konzepts von Piaget:  

Ausdifferenzierungen zur Kommunikationsentwicklung 

Java 10: Erst-, Zweit- und Fremdsprache sowie Mehrsprachigkeit 

Java 11: Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 

Java 12:   Erst- und Zwei- Sprachenerwerb . 

Bilinguismus 

Java 13:     Gesteuerter und ungesteuerter  Spracherwerb 

(Natürlicher Erwerb und gesteuertes Lernen) 

Java 14:   Der Spracherwerb bei Kindern mit 

Down Syndrom, mit Autismus und bei blinden und gehörlosen  Kindern 

Java 15:    Wiederholung 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri 

mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë 

e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e 

tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, 

siç parashihet me rregulloret e UP-së. 
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Titulli i lëndës: Letërsi austriake 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë Departamenti i gjuhës dhe i 

Letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Letërsi Austriake 

Niveli: Bachelor   

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: III, semestri –VI 

Numri i orëve në javë: 2 + 0  

Kreditë ECTS: 4 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr.  NaserMrasori 

Të dhënat kontaktuese:  Naser.Mrasori@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kursi i lëndës “Letërsi Austriake”  ka për qëllim t’i 

njohë studentët  me autorët austriak dhe veprat e tyre  

më kryesore dhe me karakteristikat më të 

rëndësishme të krijimtarisë letrare në letërsinë 

austriake. Në këtë lëndë trajtohen veprat kryesore të 

autorëve nga Austria. Kjo lëndë u ofron studentëve 

njohuri lidhur me trajtimin dhe zhvillimin 

kronologjik të krijimtarisë letrare austriake nga 

fillimi deri sot. Kërkesa parësore e lëndës në fjalë 

është që, gjatë këtij kursi, studentët të njihen fiilet e 

letërsisë austriake, zhvillimin e saj, autorët, temat 

dhe veprat përfaqësuse të kësaj letërsie. Ky kurs u 

jep mundësi studentëve të njihen me konceptet, me 

objektin, identitetin dhe me çështjet thelbësore që ka 

trajtuar letërsia austriake gjatë zhvillimeve historike.  

Studentët në këtë kurs përftojnë njohuri të reja për 

krijimtarinë e autorëve austriak, si:H.C. Artmann, 

Paulus Hochgatterer, Alfred Polgar, Artur Schnitzler, 

Wolf Haas, Thomas Bernhard, Daniel Kehlmann, 

Hugo von Hoffmansthal, Alfred Komarek, Ernst 

Jandl, Robert Musil, Karl Kraus, Peter Handke, 

Ingeborg Bachmann, Felix Mitterer, Ilse Aichinger, 

Ernst Jandl, Elfriede Jelinek,  Christoph Ransmayr 

dhe autorët që kanë lindur në territorin e Austro-

mailto:aser.Mrasori@uni-pr.edu
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hungarisë : Franz Kafka, Egon Erwin Kisch, Elias 

Canetti, Paul Celan, etj. 

Qëllimet e lëndës: Lënda “Letërsi Austriake” synon që studenti:  

 Të njihet me historinë e krijimit të letërsisë 

austriake 

 Të njihet me  fillimin, zhvillimin dhe 

afirmimin e kësaj letërsie; 

 Të njihet me periudhat dhe grupet letrare në 

austri; 

 Të njihet me autorët më të mëdhenj të 

periudhave të letërsisë austriake, nga fillimi 

deri sot; 

 të njihet me veprat më të shquara të 

krijimtarisë letrare austriake; 

 të njihet me konceptet dhe me krijimin e 

identitetitletrar austriak; 

 të njohë pasqyrimin realitetit shoqëror në austri 

nepërmjet letërsisë; 

të njihet me temat dhe idetë letrare austriake. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi, studenti duhet të ketë 

njohuri të mjaftueshme:  

 për historinë, krijimin dhe zhvillimin e 

letërsisë austriake 

 për autorët më të rëndësishëm austriak; 

 për veprat më të spikatura të krijimtarisë 

letrare austriake; 
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 për krijimtarinë letrare dhe për kulturën 

austriake; 

 për konceptet dhe krijimin e identitetitletrar 

austriak; 

 përtematdheidetëletrareaustriake; 

për periudhat dhe grupet letrare në austri; 

Pas përfundimit të këtij kursi, studenti duhet të ketë 

njohuri të mjaftueshme:  

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   

Ligjërata 2 (90 min) 15 

Ushtrime teorike/laboratorike   

Punë praktike 10 min 15 

Kontaktet memësimdhënësin/konsultimet 2 15 

Ushtrime  në terren   

Kolokiume, seminare 1 2 

Detyra shtëpie 1 4 

Koha e studimit vetjak të studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

1 15 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 15 

Koha për vlerësim (teste, kuice, provim final) 1.5 2 

Projektet, prezantimet,etj. 2 2 

Shuma  98 orë 

98:25=3.92 

 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime dhe me shpjegime përkatëse. 

Gjatë shpjegimeve zbatohet metoda ndërvepruese. Në fillim të ligjëratës 

zhvillohet gjithmonë debat përl eksionin e mëparshëm. Në fund të 

ligjeratës bëhet një përsëritje e përbashkët e leksionit pasues. Ligjëratat, 

ushtrimet gjatë orëve të mësimit, përdorurimi I materiale të ndryeshme, 

punë në grup,  punë e pavarur, detyrë shtëpie individuale. 
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Metodat e vlerësimit: Vlerësimi është paraparë të bëhët sipas statutit dhe rregulloreve të 

Universitetit të Prishtinës, provimi organizohet me shkrim dhe me gojë.  

Duke pasur parasysh edhe punën dhe angazhimin e studentëve gjatë vitit 

akademik si p.sh. pjesëmarrja në ligjerata, angazhimi, punimet seminarike, 

testet, referimet, diskutimet, etj. Rezultati përfundmintar llogaritet si në 

vijim: 

- Pjesëmarjaaktive, përfundimiiseminareve 

dhedetyravenëkohëdheangazhiminë 

Ligjërata( 20%) 

- Testiiparë  (15 %) 

- Testiidytë  (15 %) 

- Provimipërfundimtar (me shkrim/me gojë) (50%) 

Literatura primare:  1. Herbert Zeman (Hg).Geschichte der Literatur in Österreich: Von den 

Anfängen bis zur Gegenwart. Band 7.Verlag: Akademische Druck-und 

Verlagsanstalt. Graz, 1999. 

2. Stefan H. Kaszynski: Kurze Geschichte der österreichischenLiteratur. 

Frankfurt a.M.u.a.: Lang 2012. 
3. Ernst Fischer. Hauptwerke der österreichischen Literatur. Kindler Verlag, 

1997. 

4. Horst Hasse, Antal Mádl. Österreichsche Literatur des 20. Jahrhundert. 

Redakteur: Hennelore ProscheVerlag: Volk und Wissen, Auflage:2, 1990. 

Christoph Fackelmann, Wynfried Kriegleder (Hg).  Literatur, Geschichte, 

Österreich: Probleme, Perspektiven und Bausteine einer österreichischen 

Literaturgeschichte. Berlin, 2011. 

Literatura shtesë:   1. Thomas Winkelbauer (Herausgeber, Autor),  

Brigitte Mazohl (Autor), Walter Pohl (Autor), Oliver Rathkolb (Autor), 

Christian Lackner(Autor). Geschichte Österreichs.Taschenbuch Reclam, 

2016. 

2.  Karl Vocelka. Österreichische Geschichte.C.H.Beck, 

Taschenbuch,2015. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java e parë Letërsia Austriake, historia dhe zhvillimi i saj 

Java e dytë 
Letërsia austriake sipas pikëpamjeve territoriale, nacionale dhe gjuhësore 

Java e tretë Letërsia në Austri apo letërsia nga Austria? 

Java e katërt Kodi kulturor dhe identiteti letrar Austriak 

Java e pestë Letërsia dhe kultura në Monarkinë e Habsburgëve 

Java e gjashtë Periudha e Maria Terezes – muzika, arti dhe letersia; periudha e Napoleonit 

dhe zhvillimet hisorike, letrare dhe kulturore 

https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Thomas+Winkelbauer&search-alias=books-de&text=Thomas+Winkelbauer&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Brigitte+Mazohl&search-alias=books-de&text=Brigitte+Mazohl&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Walter+Pohl&search-alias=books-de&text=Walter+Pohl&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&field-author=Oliver+Rathkolb&search-alias=books-de&text=Oliver+Rathkolb&sort=relevancerank
https://www.amazon.de/s/ref=dp_byline_sr_book_5?ie=UTF8&field-author=Christian+Lackner&search-alias=books-de&text=Christian+Lackner&sort=relevancerank
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Java e shtatë Revolucioni francez; Kongresi i Vjenes; Periudha e Restaurimit, Biedermeier 

dhe Jugendstil 

Java e tetë Letërsia, kultura dhe arti ne shtetin e shumë popujve – në Austro-hungari; jeta 

kulturore në kohën e modernes vjeneze (Wiener Moderne) 

Java e nëntë Lufa e Parë Botërore 

Java e dhjetë Regjimi Nacional-Socialist – Letërsia në mërgim (ekzil) 

Java e njëmbëdhjetë Republika e parë Austriake 

Java e dymbëdhjetë Lufta e Dytë Botërore 

Java e trembëdhjetë Republika e Dytë Austriake 

Java e katërmbëdhjetë Letërsia pas ’45; Tradita e prozes austriake ; Grupi i Vjenes; Grupi i Gracit; 

Drama pas ’45; 

Java e pesëmbëdhjetë Letërsia postmoderne dhe e sotme austriake 

Java e parë Letërsia Austriake, historia dhe zhvillimi i saj 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

 Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime dhe me shpjegime përkatëse për rrjedhën historike dhe letrare të 

letërsinë austriake, nga fillimi deri sot. Në fillim do të jepen informacione të përgjithshme në mënyrë 

kronologjike, historinë dhe rrjedhën e krijimtarisë letrare austriake. Në vazhdimësi diskutohen shembuj nga 

autorët me në zë të letërsisë austriake, për gjinitë, llojet e ndryshme letrare, si dhe komentohen temat dhe 

ngjarjet kryesore të kësaj letërsie. Gjatë realizimit të këtij kursi, shfrytëzohet literaturë e pasur burimore  

dhe zbatohet metoda ndërvepruese. 

Përmes këtij kursi studentët pritet të thellojnë dijet përmes metodadave dhe politikave të reja akademike, 

sudentët duhet të vijnë me kohë në sallën e mësimit, atyre u kërkohet të jenë aktiv në pjesëmarrje, gjatë  

ligjëratave, në referime, diskutime, si dhe në punë seminarike. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulli i lëndës: Teoritë moderne te pjesëve të ligjëratës 
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Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

 

Titulli i lëndës: 
Teoritë moderne te pjesëve të ligjëratës 

Niveli: Bachelor  

Statusi i lëndës: zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i III-të, semestri i V-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. dr. Milote Sadiku 

Të dhënat kontaktuese:  milote.sadiku@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: 
Kusht për të ndjekur lëndën me zgjedhje “Teoritë 

moderne te pjesëve të ligjëratës” është përfundimi me 

sukses i lëndës “Morfologji e gjuhës gjermane”. Në 

këtë lëndë trajtohen këto tema: konceptet e pjesëve të 

ligjëratës në diakroni; kriteret e klasifikimit të pjesëve 

të ligjëratës; fjalët autosemantike dhe synsemantike; 

hyrje në teori të caktuara moderne të pjesëve të 

ligjëratës; koncepti i pjesëve të ligjëratës si pjesë të 

leksikut, të  morfologjisë dhe  të sintaksës; pjesët e 

ligjëratës në kuadër të gramatikës konjitive (koncepti 

dhe të kuptuarit e emrave, foljeve dhe mbiemrave); 

zhvillimet e reja në teorinë e pjesëve të ligjëratës. 
 

Qëllimet e lëndës: Qëllimet e kësaj lënde janë që studentët: 

- të njihen me konceptin e pjesëve të ligjëratës,  

- të njihen me kriteret e klasifikimit të pjesëve të 

ligjëratës në diakroni,  

- të njihen me zhvillimet e reja në teorinë e 

pjesëve të ligjëratës,  

- t’i zbatojnë njohuritë rreth teorive moderne të 

zgjedhura të pjesëve të ligjëratës siç është 

teoria e pjesëve të ligjëratës e bazuar në 

gramatikën konjitive. 

 

mailto:milote.sadiku@uni-pr.edu
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Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në 

gjendje që: 
- të njohë dhe të kuptojë konceptin e pjesëve të 

ligjëratës 

- të analizojë dhe të përmbledhë pikëpamjet 

themelore të gramatikës konjitive lidhur me teorinë 

e pjesëve të ligjëratës 

- të dallojë ndërlidhjen në mes të proceseve konjitive 

dhe linguistike në rastin e kategorive morfologjike 

- të zgjidhë probleme analitike (analiza e pjesëve të 

ligjëratës duke u bazuar në parimet e gramatikës 

konjitive) 

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                     15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 5                                       2 10 

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                             15 2.5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 5                                    2 10 

Detyrë shtëpie 1                                     15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                     15 15 

Përgatitja për provimin final  7                                      2 14 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1                                      2 2 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min.                            1 0.5 

Total  91.5 orë 

(91.5:25 = 

3.66) 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet ligjëratave të që ofrojnë bazën 

teorike, dhe punimeve seminarike që i përgatisin studentët dhe i prezantojnë 

në klasë, si dhe me detyra të vazhdueshme në shtëpi. 
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Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 10% 

Projekti në grupe 20% 

Punimi i seminarit 20% 

Provimi final 40% 

Literatura primare:  1. Hoffmann, Ludger  (2009): Handbuch der deutschen Wortarten. 

Berlin. 

2. Hehringer, Hans Jürgen (2013): Deutsche Grammatik. Ein 

Handbuch für Studierende und Lehrende. Paderborn. 

3. Jungen, O./ Lohnstein, H. (2007): Geschichte der 

Grammatiktheorie von Dionysios Thrax bis Noam Chomsky. 

München. 

4. Grewendorf G., Hamm F., Sternefeld W. (2001): Sprachliches 

Wissen. Eine Einführung in moderne Theorien der grammatischen 

Beschreibung. 12. Auflage., Suhrkamp, Frankfurt. 

5. Keller, Leuninger (2004): Grammatische Strukturen - Kognitive 

Prozesse, Narr, Tübingen 

6. DUDEN 4 (2009). Die Grammatik. Mannheim, Wien, Zürich. 

Literatura shtesë:   1. Langacker, R.W. (1991): Concept, Image, and Symbol: The 

Cognitive Basis of Grammar Conceptualization, Mouton de 

Gruyter, Berlin, New York. 

2.  2. Langacker, R.W.  (1991): Foundations of Cognitive Grammar, 

Volume II, Descriptive Application. Stanford University Press, 

Stanford. 

3. Langacker, R.W. (1999): Grammar and Conceptualization, Mouton 

de Gruyter, Berlin, New York. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Inhalt, Ziele und Gliederung der Lehrveranstaltung, Grundbegriffe 

Java 2: Das Wort: Was ist ein Wort? 

- Das Wort und das Wortart 

- Autosemantika, Synsemantika 

-Die „Wortart“ und „Wortarttheorie“ 

Java 3: Geschichte der Wortarten 

- Die griechische und lateinische Terminus-Gewinnung 

Java 4: Die Wortartenvielfalt 

- Wortarten in der griechischen und lateinischen Grammatik 

- Wortarten bei J.C. Adelung 

- Wortarten nach der DUDEN-Grammatik 
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Java 5: Die Universalität der Wortarten 

- Übertragung sprachspezifischer Wortartsysteme auf andere Sprachen 

Java 6: Die Wortarten in den grammatischen Traditionen  

- Klassifizierung der Wortarten 

-Kriterien der Klassifizierung 

- Traditionelle Wortartenklassifikation: morphologische WA-Klassifikation 

Java 7: Die Wortarten in den grammatischen Traditionen  

- Klassifizierung der Wortarten 

- semantische und syntaktische  WA-Klassifikation  

- Das mediale, mentale, typologische Wort(art) 

Java 8: Die Wortarten in den modernen linguistischen Theorien  

-Prototypenansatz (Zentrum vs. Peripherie)  

- Typologische Ansätze zur sprachübergreifenden Klassifikation der Wortarten  

Java 9: Wortarten in Dependenz- und Valenzgrammatik 

Java 10: Wortarten in Dependenz- und Valenzgrammatik 

Java 11: Wortarten in der generativen Grammatik 

Java 12:   Wortarten  in der kognitiven Grammatik  

- Das Konzept der Substantive und Adjektive 

Java 13:     Didaktik der Wortarten 

Java 14:   Wortarten kontrastiv: ein kurzer Überblick Deutsch -Albanisch 

Java 15:    Testi vlerësues 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën në heshtje për të marrë shënime; aktivitete të tjera, siç 

janë kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet janë të ndaluara Telefonat 

mobil/të mençur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe 

të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit. Nga të gjithë pritet të jenë të sjellshëm dhe të respektueshëm 

ndaj të tjerëve gjatë diskutimeve, dhe nuk bënë të përdorët gjuhë e pahijshme. 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të 

obligueshme dhe janë pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 
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Titulli i lëndës GJUHËT NË KONTAKT  
 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë  

Titulli i lëndës: Gjuhët në kontakt  

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti i III-të | Semestri i 5-të 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: E enjte 10.15-11.45 | Salla 29 

Mësimdhënësi: Prof. ass. dr. Blertë Ismajli 
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Të dhënat kontaktuese:  eMail: blerte.ismajli@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në këtë lëndë trajtohen proceset e ndikimeve 

ndërgjuhësore, shkaqet dhe pasojat e kontakteve 

gjuhësore, mënyrat e manifestimit të ndryshimeve 

gjuhësore: fonologjike, gramatikore, tipologjike, si 

dhe atyre jashtë-gjuhësore: sociale, politike. Krahas 

trajtimit teorik të përgjithshëm, vështrimi 

koncentrohet në kontaktet e shqipes me 

gjermanishten dhe ndikimin e saj në shqipen. Në 

fokus janë ndikimi i gjermanishtes te folësit e 

shqipes në hapësirën shqipfolëse si dhe te emigrantët 

që jetojnë në hapësirën gjermanishtfolëse.  

Qëllimet e lëndës: - të kuptohen situatat në të cilat individi u 

ekspozohet disa gjuhëve ose varianteve 

gjuhësore dhe sjellja gjuhësore në situata të 

tilla    

- të kuptohen proceset e ndikimeve ndërgjuhësore 

dhe rrethanat nën të cilat ndodhin ato  

- të kuptohen mënyrat e manifestimit të 

ndikimeve ndërgjuhësore 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

 të demonstrojë njohuri për proceset e ndikimeve 

ndërgjuhësore 

 t’i zbatojë dijet teorike gjatë analizës së materialit 

gjuhësor me qëllim të identifikimit dhe përshkrimit 

të ndikimit ndërgjuhësor  

 t’i identifikojë faktorët që kanë shkaktuar këto 

procese ndërndikimi  
 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike  1 15 15 

Përgatitje për test intermediar 3                                   1 3 

mailto:blerte.ismajli@uni-pr.edu
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Konsultime me mësimdhënësin  0.5 6 3 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                   15 15 

Përgatitja për provimin final  10 2 20 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                   2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  97,5 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, 

përgatitjes dhe prezantimit të punimeve seminarike, punës praktike që 

studentët bëjnë në terren (mbledhja e materialit gjuhësor nga grupe të 

ndryshme folësish të gjermanishtes si gjuhë e huaj) detyrave të shtëpisë. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

 Vlerësimi intermediar 30% 

 Pjesëmarrja aktive 10% 

 Provimi final 60% 

Literatura primare:  1. Riehl, Claudia Maria. 2009. Sprachkontaktforschung. Eine 

Einführung. 2., überarb. Auflage. Gunter Narr Verlag, Tübingen.  

Literatura shtesë:   1. Thomason, S.G. 2001: Language Contact: 

an Introduction. University Press, Edinburgh  

2. Goebl, H. et al. 1996-

1997: Kontaktlinguistik. Ein Handbuch internationaler Forschung. 

de Gruyter, Berlin  

 Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Hyrje në konceptet themelore dhe materialet që do të ligjërohen 

Java 2: Ç’është kontakti gjuhësor?  

Java 3: Pasojat e kontaktit ndërgjuhësor: Diglosia, bilinguizmi, code-switching, 

transferenca 

Java 4: Metodat e hulumtimit të kontaktit ndërgjuhësor 
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Java 5: Format e shoqërive shumëgjuhësore 

Java 6: Shumëgjuhësia individuale: të nxënit dhe humbja 

Java 7: Vlerësimi intermediar (22.11.) 

Java 8: Fenomenet e kontaktit gjuhësor 

Java 9: Gjuhët e thjeshtuara: Pidgin, Foreigner Talk, Pidgindeutsch 

Java 10: Kontakti gjuhësor vs. kontakti i varieteteve 

Java 11: Kontakti gjuhësor dhe ai kulturor 

Java 12:   Kontakti gjuhësor dhe identiteti etnik 

Java 13:     Ruajtja e gjuhës dhe ndryshimi i gjuhës 

Java 14:   Kontakti historik gjuhësor 

Java 15:    Përmbledhje e lëndës dhe përgatitja për provimin final 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjërata, nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. 

Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të 

studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e 

tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. 

SEMESTRI I GJASHTË 

LËNDËT MËSIMORE – TË OBLIGUESHME 
 

Titulli i lëndës: Leksikologji dhe fjalëformim 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

 

Titulli i lëndës: Leksikologji dhe fjalëformim 

Niveli: Bachelor  

Statusi i lëndës: obligative 

Viti i studimeve: viti i III-të, semestri i VI-të 

Numri i orëve në javë: 2+ 2 

Kreditë ECTS: 6 
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Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. dr. Milote Sadiku 

Të dhënat kontaktuese:  milote.sadiku@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: 
Në kuadër të lëndës “Leksikologji dhe fjalëformim” 

do të trajtohen konceptet themelore të leksikologjisë 

gjermane dhe të fjalëformimit gjerman, d.m.th. 

studentët do të marrin njohuri bazë për leksikun 

gjerman, por edhe për e procesin e fjalëformimit. Në 

këtë lëndë do të trajtohen në aspektin sinkronik 

rrafshet leksikologjike dhe fjalëformimi i gjuhës 

gjermane me theks të veçantë këto tema: Fjala, 

leksema leksiku; Relacionet sintagmatike dhe 

paradigmatike leksikore; Semantika leksikore. 

motivacioni leksikor, bazat e semantikës prototipike; 

Stabiliteti dhe dinamizmi i leksikut, proceset e 

huazimit, neologjizmat; Procesi i fjalëformimit, tipat e 

fjalëformimit, kuptimet dhe modelet; Kompozicioni, 

derivacioni, shkurtesat, formimet hibride; funksionet e 

fjalëformimit në lloje të ndryshme të tekstit. 
 

Qëllimet e lëndës: Qëllimet e kësaj lënde janë që studentët: 

- të mësojnë konceptet themelore të leksikologjisë 

gjermane, 

- të njihen me strukturën dhe variabilitetin e leksikut 

në gjuhën e sotme gjermane,  

- të kuptojnë dhe analizojnë raportet semantike në 

mes të fjalëve (sinoniminë, antoniminë, poliseminë, 

homoniminë, hiperoniminë, hyponiminë, etj), si dhe 

veçoritë themelore të frazeologjizmave. 

- të njihen me karakteristikat e sistemit të 

fjalëformimit, me aspektin funksional të 

fjalëformimit në tekste  

- të njihen me rëndësinë e fjalëformimit në fjalorët 

gjermanë. 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në 

gjendje që: 

- të dallojë objektin dhe njësitë themelore të 

leksikologjisë; 

-  të njohë strukturën e leksikut të gjuhës së 

sotme gjermane 

mailto:milote.sadiku@uni-pr.edu
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- të analizojë fjalën nga aspekti semiotik, 

gramatikor, social dhe kulturor; 

- të analizojë raportet semantike në mes të 

fjalëve; 

- të njohë proceset e fjalëformimit dhe t’i dallojë 

produktet e këtyre proceseve; 

- të dallojë veçoritë e frazeologjizmave.  

- të njohë dhe të përdorë njohuritë mbi 

fjalëformimin në fjalorë të zgjedhur të gjuhës 

gjermane 

- të përdorë drejt terminologjinë relevante 

- të vlerësojë në mënyrë kritike burimet dhe 

literaturën e përdorur 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                     15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2                                     15 22.5 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 5                                       2 10 

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                             15 2.5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 7                                        2 14 

Detyrë shtëpie 1                                         15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                         15 30 

Përgatitja për provimin final  7                                        3 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                         2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                                1 0.5 

Total  143 orë 

143:25 = 

5.72 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, si dhe ushtrimeve që realizohen me punë në klasë si dhe me detyra 

të vazhdueshme në shtëpi.  Gjatë ushtrimeve, për zgjidhjen e detyrave të 

ndryshme, mësimi organizohet në mënyrë individuale, në çifte dhe në 
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grupe. Po ashtu do të punohen edhe  punimet e seminarit, të cilat referohen 

dhe rreth të cilave  diskutohet në orët e ushtrimeve. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5% 

Prezantimi në klasë 10% 

Punimi i seminarit 20% 

Vlerësimi nga testet 60% (=Testi i pare 30% dhe testi i dytë 30%). 

Literatura primare:  1. Harm, Volker (2015): Einführung in die Lexikologie. Darmstadt. 
2. Wanzeck, Christiane: Lexikologie: Beschreibung von Wort und 

Wortschatz im Deutschen. Göttingen. 2010 
3. Römer, Ch./ Matzke, B.: Lexikologie des Deutschen. Eine 

Einführung, Tübingen 2005 

4. Fleischer/Barz: Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache, 

Tübingen. 2012 

5. Schipann, Thea: Lexikologie der deutschen Sprache. Tübingen 1992 

6. Burger , H. (2015): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel 

des Deutschen. Berlin. 

7. Löbner, Sebastian (2015): Semantik. Eine Einführung. 

Berlin/Boston/Göttingen. 

8. Lutzeier, Peter: Lexikologie. Ein Arbeitsbuch, Tübingen 1995 

9. Erben, Johannes: Einführung in die deutsche Wortbildungslehre. 

Berlin 2000  

10. Schwarz, M./Chur, J.: Semantik. Ein Arbeitsbuch, Tübingen 2014 

11. Duden V (2013): Die Grammatik, Mannheim etc. 
12. Löffler, Heinrich: Germanistische Soziolinguistik. Berlin. 2010 

Literatura shtesë:   1. Linke, A./Nussbaumer, M./Portmann, P.R.: Studienbuch 

Linguistik, Tübingen 1996 

2. Altmann, Hans/Silke Kemmerling: Wortbildung fürs Examen. 

Studien- und Arbeitsbuch. Wiesbaden 2000.  

3. Eichinger, Ludwig M.: Deutsche Wortbildung. Eine Einführung. 

Tübingen 2000.  

4. Chr. Schwarze/D:Wunderlich (Hg). Handbuch der Lexikologie, 

Königstein, Athenäum 1986 

5. Lutzeier, Peter R.: Linguistische Semantik, Stuttgart 1985 

6.  Donalies, Elke 2005: Die Wortbildung des Deutschen Deutschen, 

2. Aufl., Tübingen. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  
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Java 1:  Einführung in die Lexikologie, Objekt und Gegenstände der Lexikologie,  

 Grundbegriffe und Grundeinheiten der Lexikologie;  

 Teildisziplinen der Lexikologie;  

 

Java 2: Semiotische und strukturelleWortbetrachtung   

Java 3:  kognitive Wortbetrachtung: das mentale Lexikon 

 Umfang des deutschen Wortschatzes,  

 Entlehnungen,  zeitliche Markierung des deutschen Wortschatzes 

Java 4:  soziale Markierung des Wortschatzes, 

Wortfamilien und Wortfelder 

Java 5:  Lexikalische Semantik, 

 Modelle der Wortbedeutung, 

Methoden der Wortbedeutungsbeschreibung, 

Java 6:  Komponentialsemantik  

 Prototypensemantik  

Mehrdeutigkeit  

Java 7:  Paradigmatische Bedeutungbeziehungen, 

 syntagmatische Bedeutungbeziehungen  

 “Vertikale” Sinnrelationen, 

 “Horizontale” Sinnrelationen  

 

Java 8:  Phraseologie: Merkmale und Arten von Phraseologismen 

 

Testi i parë vlerësues 

Java 9:  Wortbildung; Morpheme als Konstituenten des Wortes  

 Motivation der Lexeme 

Java 10:  Komposition  

Java 11:  Derivation: 

 Explizite Derivation: Präfigierung;  

Java 12:    Explizite Derivation: Suffigierung; kombinatorische Derivation;  

 implizite Derivation, 

Java 13:      Explizite Derivation: kombinatorische Derivation;  

 implizite Derivation, 

Java 14:    Kurzwortbildung 

Java 15:     Lexikographie des Deutschen 

 

 Testi i dytë vlerësues 
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Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën në heshtje për të marrë shënime; aktivitete të tjera, siç 

janë kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet janë të ndaluara Telefonat 

mobil/të mençur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe 

të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit. Nga të gjithë pritet të jenë të sjellshëm dhe të respektueshëm 

ndaj të tjerëve gjatë diskutimeve, dhe nuk bënë të përdorët gjuhë e pahijshme. 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të 

obligueshme dhe janë pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 
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Titulli i lëndës: Realizmi deri te Simbolizmi 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Realizmi deri te Simbolizmi 

Niveli: Bachelor 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: viti i III, semestri i VI-të 

Numri i orëve në javë: 3+1 

Kreditë ECTS: 6 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof.asoc. Dr. Naser Mrasori 

Të dhënat kontaktuese:  Naser.Mrasori@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kursi i lëndës “Letërsi Gjermane prej Realizmit deri 

te Simbolizmi” në nivelin BA, synon të ofrojë qasje 

në historinë dhe temat e letërsisë gjermane të 

zhvilluar gjatë kësaj periudhe, e paraparë për 

studentët e këtij niveli. Në këtë kurs studentët do të 

njihen me rrjedhën hisorike dhe letrare,  temat letrare 

dhe karakteristikat e letërsisë, me krijimtarinë dhe 

jetën  letare, gjinitë letrare si dhe me përfaqësuesit 

kryesorë të periudhave të   Realizmit, Naturalizmit, 

Impresionizmit, Simbolizmit, Modernes Vjeneze,  

me ç’rast është paraparë  edhe leximi dhe analiza e 

disa veprave të autorëve nga kjo periudhë, si p.sh.: 

Keller, Storm, Fontanne, Holz, Hauptmann, 

Lilienkron, Schnizler, Mann, Hesse, Stifter, Meyer, 

Hebbel, Rabbe, Busch, Nitsche, Freud, Rilke, Huch, 

Morgenstern, Hofmansthal etj. 

mailto:Naser.Mrasori@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimi i këtij kursi synon që studentëve t’u ofroj 

njohuri të mjaftueshme:  

 për konceptet themelore të letërsisë të këtyre 

periudhave; 

 për rrjedhën historike dhe ngjarje me të 

rendësishme; 

 për temat dhe gjinit kryesore të letërsisë të 

kësaj periudhe; 

për  krijimtarinë letrare të përfaqësuesve të kësaj 

periudhe letrare 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Nga studentët pritet të njohin rrjedhën historike dhe 

letrare, temat dhe krarakteristikat kryesore, si  dhe 

autorët kryesorë të kësaj periudhe të letërsisë 

gjermane . Studentët do të njihen me veprat dhe 

autorët më të njohur të kësaj periudhe, me qëllim për 

të kuptuar mënyrën dhe objektin e krijimatarisë 

letrare të këtyre periudhave. Ata do të marrin njohuri 

për: për rrjedhën historike dhe për ngjarjet me të 

rendësishme të këtyre periudhave; për temat dhe 

gjinit kryesore të letërsisë së kësaj periudhe; për  

krijimtarinë letrare të perfaqësuesve të këtyre 

periudhave letrare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti  Orë                               Ditë/javë     
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Ligjërata 3                                    15 33.75 

Ushtrime 1                                     15 11.25 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 5 min                              15 1.5 

Kollokviume, seminare 2                                      1 2 

Detyra të  shtëpisë 2                                      15 30 

Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose 

në shtëpi) 

3                                      15                       45 

Përgatitja përfundimtare për provim 10                                     2                                    20 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,provim final) 1                                       3 3 

Projektet, Prezantimet ,etj  30 min 1 

Totali   147.5:25 = 

5.9 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Ligjëratat, ushtrimet gjatë orëve të mësimit duke përdorur materiale të 

ndryshme, punë në grup prej 2-3 studentësh në një projekt (punë e 

pavarur), detyrë shtëpie individuale. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi është paraparë të bëhët sipas statutit dhe rregulloreve të 

Universitetit të Prishtinës, provimi organizohet me shkrim dhe me gojë.  

Duke pasur parasysh edhe punën dhe angazhimin e studentëve gjatë vitit 

akademik si p.sh. pjesëmarrja në ligjerata, angazhimi, punimet seminarike, 

testet, referimet, diskutimet, etj. Rezultati përfundmintar llogaritet si në 

vijim: 

- Pjesëmarja aktive, përfundimi i seminareve  

  dhe   detyrave në kohë dhe  angazhimi në      

  Ligjërata  (20%) 

- Testi i parë (15 %) 

- Testi i dytë   (15 %) 

- Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) (50%) 

 

Literatura primare:  4. Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur 

Gegenwart. 19., neu bearbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 1991. 

5. Heinz Forster & Paul Rieger: Deutsche Literaturgeschichte. Band 7 & 

München 2002.  

6. Joachim Bark, Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg Hrsg: Epochen 

der deutschen Literatur (Gesamtasugabe) Klett,Stuttgart 1989.  

7. Gerald Reiner, Norbert Kern, Eva Rainer: Geschichte der 

deutschsprachigen Literatur. Veritas Verlag Linz. 4 Auflage 2004. 

8. Edward McInnes, Gerhard Plumpe (Hrsg.): Bürgerlicher Realismus und 

Gründerzeit. München 1996 

9. Hugo Aust: Realismus. Lehrbuch Germanistik. Stuttgart, 2006. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Martini


 207 

10. Richard Brinkmann (Hrsg.): Begriffsbestimmung des literarischen 

Realismus. Darmstadt, 1987. 

11. Sabina Becker: Bürgerlicher Realismus. Literatur und Kultur im 

bürgerlichen Zeitalter. Tübingen, Basel, 2003. 

         8.   Deutsche Literaturgeschichte 

.Wolfgang Beutin, Klaus Ehlert, Wolfgang Emmerich, Helmut Hoffacker, 

Bernd Lutz, Volker Meid, Ralf Schnell, Peter Stein, Inge Stephan. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992. 

 

Literatura shtesë:   - Stephan Kohl: Realismus: Theorie und Geschichte. München 1977. 

- Reinhard Lauer (Hrsg.): Europäischer Realismus. Wiesbaden 1980. 

- Klaus-Detlef Müller (Hrsg.): Bürgerlicher Realismus. Grundlagen und 

Interpretation, 1981. 

-  

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java e pare  Realizmi; realizmi poetik, kritik dhe shoqëror 

Java e dytë Realizmi si program;programi i realizmit poetik 

Java e tretë Romani dhe novela në perudhën e realizmit 

Java e katërt Formimi  dhe romani formues (Bildung & Bildungsroman) 

Java e pestë   Lirika në epokën e Realizmit 

Java e gjashtë Romani shoqeror, tregimi historik, historitë nga fshati, problemet sociale 

Java e shtatë   Letërsia popullore, fuqia e konvencioneve shoqërore në letërsinë e realizmit 

Java e tetë   Drama e realizmit – drama që trajton jetës dhe problemet shoqërore 

Java e nëntë   Naturalizmi, revolta e  një gjenerate të re letrare; revolucioni letrar; 

Java e dhjetë Pozitvizmi dhe Naturalizmi, ndikimi i pozitivizmit 

Java e njëmbedhjetë Mënyra e të shkruarit,  pasqyrimi i letërsisë dhe artit në natyralizëm 

(Sekundenstil) 

Java e dymbëdhjetë   Rrymat e kundërta të natyralizmit, shkrimtari dhe roli i artit, Deziluzioni dhe 

provokimi 

Java e trembëdhjetë     Dekadenca, Simbolizmi dhe krijimtaria letrare; melankolia dhe estetizmi 

Java e katërmbëdhjetë   Impresionizmi dhe krijimtaria letrare; nervat dhe neuroza (Freud); moderna 

vjeneze ; Nietzche dhe kulti i renesancës; arti për artin (l’art pour l’art). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Reinhard_Lauer
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Java e pesëmbëdhjetë    Jugendstil 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime dhe me shpjegime përkatëse për rrjedhën historike dhe letrare të 

letërsisë së këtyre periudhave. Në fillim do të jepen informacione të përgjithshme në mënyrë kronologjike, 

si dhe  rrjedhën e krijimtarisë letrare. Në vazhdimësi diskutohen shembuj nga krijimtaria e autorëve me në 

zë të kësaj periudhe, për gjinitë e ndryshme letrare si dhe komentohen temat dhe ngjarjet kryesore. Gjatë 

realizimit të këtij kursi, shfrytëzohet literaturë e pasur dhe zbatohet metoda ndërvepruese. 

Përmes këtij kursi studentët pritet të thellojnë dijet përmes metodadave dhe politikave të reja akademike, 

sudentët duhet të vijnë me kohë në sallën e mësimit, atyre u kërkohet të jenë aktiv në pjesëmarrje, gjatë  

ligjëratave, në referime, diskutime, si dhe në punë seminarike. 
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Titulli i lëndës: Gjuhë gjermane VI 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Gjuhë gjermane VI 

Niveli: Bachelor  

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: viti i III-të, semestri i VI 

Numri i orëve në javë: 2 + 2 

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti 

Të dhënat kontaktuese:  vjosa.hamiti@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Lënda zhvillohet në vazhdimësi të lëndës “Gjuhë 

gjermane V” dhe synon zhvillimin e shkathtësive 

komunikative dhe sociale të nevojshme për 

komunikim në një gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të 

folurit dhe të dëgjuarit; përvetësimin e njohurive për 

strukturën e gjuhës; sensibilizimin për aspektet 

ndërkulturore. Ushtrohen strategji të ndryshme të të 

lexuarit (global, selektiv e të detajuar), fjalori 

zgjerohet me shprehje më komplekse të nivelit C 1. 

Gjatë ligjëratave trajtohen struktura gramatikore në 

nivelin C 1; ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet 

e llojeve të ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato 

receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen 

përmes trajtimit të temave ndryshme. Njëkohësisht 

bëhet pasurimi i fjalorit të studentëve me fjalë e 

konstrukte fjalish që përdoren gjatë komunikimit. Për 

zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve 

nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me 

përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të 

huaj, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të 

dëgjuarit, etj. 
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Qëllimet e lëndës:  zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të 

studentit në nivelin C1 të Kornizës së Përbashkët 

Evropiane: 

 t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues 

efecient dhe fleksibil i gjuhës gjermane si për 

qëllime personale ashtu edhe për ato profesionale; 

 të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e 

tyre për të komunikuar me folësit burimorë dhe jo 

burimorë të gjermanishtes;  

 të zhvillojë shkathtësitë studiuese të studentëve dhe 

shkathtësitë për mësimin e gjuhës;  

 t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me 

shkathtësitë reale jetësore; 

 të inkurajohet mësim nxënia e pavarur. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, 

studentët do të jenë në gjendje: 

 të komunikojnë me folësit burimorë dhe ata jo-

burimorë të gjermanishtes me gojë dhe me shkrim 

me vetëbesim, saktësi dhe rrjedhshmëri në nivelin 

C1; 

 të hartojnë lloje të ndryshme të teksteve; 

 të përdorin shkathtësitë e tyre ndër personale në 

kontekste të ndryshme; 

 të përdorin mendimin kritik në situata të  

ndryshme.  

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2 15 30 

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15 min                         15 3.35 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie  2 15 30 
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Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                   15 30 

Përgatitja për provimin final  6                                   4 24 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                  15 15 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  162.35: 25= 6.494 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve, Përdoren metoda 

të kombinuara dhe qasje komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur 

qëllimin: përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. 

Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë individuale, në çifte 

dhe në grupe. Në pjesën teorike të lëndës trajtohen elemente të caktuara të 

strukturës gramatikore të gjermanishtes që janë në funksion të realizimit të 

komunikimit. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim, 

të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë) edhe në mënyrë 

të pavarur.  

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 5%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Punimi seminarik 20% 

Provimi final 60%. 

Literatura primare:  Ligjerata: 

5. DUDEN 4 (2016): Die Grammatik. Mannheim. Wien. Zürich. Leipzig. 

6. Helbig/Buscha (2013): Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht. Leipzig.  

7. Hentschel, Elke/ Weydt, Harald (2013): Handbuch der deutschen 

Grammatik, Berlin  

8. Karin Hall/Barbara Schneider (2013): Übungsgrammatik für 

Fortgeschrittene DaF. 
Ushtrime:  

5. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Lösche R. (2008). 

Aspekte. Lehrbuch 3. Berlin u.a.: Langenscheidt 

6. Koithan U., Schmitz H., Sieber T., Sonntag R., Lösche R. (2008). 

Aspekte. Arbeitsbuch 3. Berlin u.a.: Langenscheidt 
7. Dreyer/Schmitt (2013): Lehr- und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik, Neubearbeitung, Lehr- und Übungsbuch: 'Die neue Gelbe'. 

Neubearbeitung. Ismaning/München. 

8. Helbig/Buscha (2006): Übungsgrammatik.  Leipzig. 
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Literatura shtesë:   19. Habermann, Mechtild / Diewald, Gabriele/ Thurnaur, Maria (2009) 

:  DUDEN - Fit für das Bachelorstudium: Grundwissen Grammatik 

für Sprachstudiengänge  

20. Zifonun,G/ Hoffmann,L / Stecker, B. , (1997): Grammatik der 

deutschen Sprache ,1, 2, 3 , Berlin/New York,  

21. Eisenberg, Peter(2013): Grundriss der deutschen Grammatik/Das 

Wort, Stuttgart  

22. Eisenberg, Peter(2013): Grundriss der deutschen Grammatik/Der 

Satz, Stuttgart  

23. Engel, Ulrich (2004): Deutsche Grammatik, München  

Ismaning/München. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Njoftimi me sylabusin. 

Java 2: Konjunktiv II  

-Die Formen des Konjunktivs II  

-Bedeutung und Gebrauch des Konjunktivs II  

-Das Umkehrverhältnis Indikativ und Konjunktiv  

Java 3: Konjunktiv II  

-Der Konjunktiv II als Ausdruck der Höflichkeit  

-Irreale Wunschsätze  

-Irreale Konditionalsätze  

Seminararbeit 

Java 4: Konjunktiv II  

-Irreale Komparativsätze  

-Irreale Konsekutivsätze  

-Der Konjunktiv II in Relativ-Sätzen  

Seminararbeit 

Java 5: Konjunktiv I 

Die Formen des Konjunktivs I  

-Der Gebrauch des Konjunktivs  

Java 6: Konjunktiv I 

-Die indirekte Rede  

Seminararbeit  

Java 7: Konjunktiv I: 

-Berichtete Rede 

Seminararbeit 

Java 8: Modalverben: 

Modalverben  
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Der Gebrauch der Modalverben  

Modalverben in objektiver Aussage  

Seminararbeit 

Java 9: Modalverben: 

-Modalverben in subjektiver Aussage  

- Seminararbeit 

Java 10: Modalverbähnliche Verben mit dem Infinitiv: 

-Modalverbähnliche Verben mit dem Infinitiv ohne zu  

- Seminararbeit 

Java 11:  Modalverbähnliche Verben mit dem Infinitiv: 

- Modalverbähnliche Verben mit dem Infinitiv mit zu  

- Seminararbeit 

Java 12:   Nominalisierung -Verbalisierung  

Nominalstil- Verbalstil  

-Die Nominalisierung verbaler Ausdrücke  

- Seminararbeit 

Java 13:     Nominalisierung -Verbalisierung  

Nominalstil- Verbalstil  

-Die Verbalisierung nominaler Ausdrücke 

- Seminararbeit 

Java 14:   Infinitivsätze  

-Infinitivsätze im Präsens und Perfekt  

-Infinitiv-Satz oder dass-Satz  

-Die Stellung des Infinitivsatzes 

Java 15:    Infinitivsätze  

-Infinitivsätze im Präsens und Perfekt  

-Infinitiv-Satz oder dass-Satz  

-Die Stellung des Infinitivsatzes 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë 

semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm 

të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet 

e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. 
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Titulli i lëndës: Sociolinguistikë 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Titulli i lëndës: Sociolinguistikë  

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i III-të | Semestri i VI-të 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 5 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. Ass. Dr. Blertë Ismajli 

Të dhënat kontaktuese:  Tel. 038 222 970, e-mail: blerte.ismajli@uni-pr.edu   

Përshkrimi i lëndës: Qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me 

sociolinguistikën si disiplinë: një histori e shkurtër e 

saj, problemet aktuale, konceptet themelore dhe 

teoritë themelore, metodat e hulumtimit. Trajtohen 

edhe variantet gjuhësore të gjermanishtes. Studentët 

mësojnë edhe për zhvillimet gjuhësore pas bashkimit 

të Gjermanisë, prestigjin e dialekteve në Europë, 

gjuhën e migrantëve etj. 

Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet  
- përvetësimi i koncepteve themeolre sociolinguistike 

- përshkrimi i tipareve të varianteve të gjermanishtes 

analizimi i materialit gjuhësor duke zbatuar metodat 

sociolinguistike 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- të demonstrojë njohuri për konceptet themelore 

sociolinguistike 

 

mailto:blerte.ismajli@uni-pr.edu
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- t’i zbatojë dijet teorike për t’i përshkruar varietetet e 

gjermanishtes 

 

- t’i zbatojë metodat sociolinguistike gjatë analizës 

së materialit gjuhësor me qëllim të konfrontimit 

me zhvillimet aktuale në gjuhën gjermane 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike 2                                   5 10 

Përgatitje për test intermediar 2                                   5 10 

Konsultime me mësimdhënësin  0.5 6 3 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 1                                    2 2 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                    15 30 

Përgatitja për provimin final  3                                    7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                    2 4 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  117,5 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, 

përgatitjes dhe prezantimit të punimeve seminarike, detyrave të shtëpisë. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

 Vlerësimi intermediar 30% 

 Pjesëmarrja aktive 10% 

 Provimi final 60% 

Literatura primare:  4. Löffler, Heinrich (2016): Germanistische Soziolinguistik. 5., neu bearb. Aufl. 

Erich Schmidt Verlag, Berlin.  
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5. Riehl, Claudia Maria. 2009. Sprachkontaktforschung. Eine Einführung. 2., 

überarb. Auflage. Gunter Narr Verlag, Tübingen. 

6. Veith, W.H. (2005): Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch. Narr, Tübingen. 

7. Dittmar, Norbert (1997): Grundlagen der Soziolinguistik. Ein Arbeitsbuch 

mit Aufgaben. Niemeyer, Tübingen 

Literatura shtesë:   1. Mesthrie, R. et al. (2000): Introducing Sociolinguistics. Edinburgh 

University Press, Edinburgh. 

2. Ammon, U. / Mattheier, K. / Nelde, P. (eds.) (2000): Die Zukunft der 

europäischen Soziolinguistik. The future of European Sociolinguistics. 

Niemeyer, Tübingen. 

3. Barbour, S. / Stevenson, P. (1998): Variation im Deutschen. 

Soziolinguistische Perspektiven (de Gruyter Studienbuch). de Gruyter, 

Berlin. 

4. Hudson, R. A. (2003): Sociolinguistika, përkth. M. Ymeri, Dituria, Tiranë, 

2003 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Hyrje. Përkufizimi i lëndës dhe koncepteve themelore 

(Einführung in die Lehrveranstaltung. Soziolinguistik und die 

Sprachwissenschaft: Begriffs- und Gegenstandsbestimmung.) 

Java 2: Zhvillimi i  sociolinguistikës (Entwicklung der Soziolinguistik) 

Java 3: Teoria sociolinguistike dhe krijimi i modeleve: Taksonomia e shoqërisë, 

taksonimia e veprimeve, atitudat si realitete sociale 

(Soziolinguistische Theorie und Modellbildung: Gesellschaftstaxonomie, 

Handlungstaxonomie, Attitüden als soziale Realitäten) 

Java 4: Sociologjia e gjermanishtes: gjermanishtja si gjuhë pluricentrike (Soziologie 

des Deutschen: Deutsch als plurizentrische Sprache) 

Java 5: Gjuha si polisistem (Sprache als Polysystem) 

Java 6: Varietetet – konceptet themelore, vareitetet nacionale të gjermanishtes  

(Varietäten – Grundbegriffe. Nationalvarietäten des Deutschen) 

Java 7: Kontakti gjuhësor, code-switching, diglosia dhe biliguizmi, gjuhët pixhin dhe 

kreole 

(Sprachkontakt, code-switching, Diglossie und Bilinguismus, Pidgin- und 

Kreolsprachen) 

Java 8: Test  

Java 9: Përcaktimi i varieteteve. Varietetet mediale dhe situacionale 

(Einordnung und Bestimmung von Varietäten.   

Mediale und situationale Varietäten)  

Java 10: Varietetet funksionale – Funksiolektet.  
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Varietetet sociolektale - Sociolektet 

(Funktionale Varietäten – Funktiolekte   

Soziolektale Varietäten – Soziolekte) 

Java 11: Varietetet areale: socio-dialektologjia 

Varietet interaksionale 

(Areale Varietäten: Sozio-Dialektologie 

Interaktionale Varietäten) 

Java 12:   Dimensioni normativ-preskriptiv: Varieteti standard. Normimi i gjuhës 

(Normativ-präskriptive Dimension: Standardvarietät. Sprachnormierung) 

Java 13:     Metodat e sociolinguistikës empirike 

(Methoden der empirischen Soziolinguistik) 

Java 14:   Metodat e sociolinguistikës empirike 

(Methoden der empirischen Soziolinguistik) 

Java 15:    Test 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Vlejnë politikat dhe rregullat e caktuara me rregulloret në fuqi. 
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LËNDËT MËSIMORE – ME ZGJEDHJE 
 

Titulli i lëndës: Letërsia dhe artet pamore 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë:                                  

Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Letërsia dhe artet pamore 

Niveli: Bachelor 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: III, semestri –VI 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naser Mrasori 

Të dhënat kontaktuese:  Naser.Mrasori@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kursi i lëndës “Letërsia dhe artet pamore” është i 

konceptuar në atë mënyrë, që  të përshtatet me 

programin dhe temat e studimit, me ç’rast studentët 

do të marrin njohuri të mjaftueshme për lidhjet e 

Letërsisë me artin, me ndikimet e ndërsjella. Lënda 

ofron njohuri për lidhjet e letërsisë me artet tjera, 

anën vizuale të tekstit letrar, tekst-imazh, imazh - 

tekst. Pas pjesës hyrëse studentët do të kenë mundësi 

të marrin njohuri edhe për periudhat letrare dhe 

artistike nga rilindja deri më sot. 

mailto:Naser.Mrasori@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Kursi ka për qëllim që studentëve t’u ofrojë njohuri të 

mjaftueshme, për: 
- lidhjet e letërsisë me artin,  

- ndikimet e ndërsjella, 

- lidhjet e letërsisë me artet tjera,  

- anën vizuale të tekstit letrar  tekst-imazh), 

- përshkrimin e imazhit (imazh - tekst), 

periudhat letrare dhe artistike nga rilindja    

(renesanca)  deri më sot. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Përmes ligjeratave dhe mësimit interaktiv, ku do të 

trajtohen vepra letrare dhe artistike të kohës, pra sipas 

periudhave, studentën do të aftësohet dhe do të 

tregojnë rezultate  

- në njohuritë për letërsinë dhe për artin, 

- për lidhjet e Letërsisë me artin, 

- për  ndikimet e ndërsjella, për lidhjet e letërsisë me 

artet tjera, 

- për anën vizuale të tekstit letrar, 

-  per tekstin qe bart mazh dhe  imazhin nnë tekst, 

- për periudhat letrare dhe artistike nga rilindja 

(renesanca)  deri më sot. 

 - te interpretojne veprat letrare dhe artistike 

- nē  aftesitë e tyre në të shprehur dhe shkruar. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   

Ligjërata 2 15 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 10 min 15 

Kollokviume,seminare 5 2 

Detyra të  shtëpisë 1 15 
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Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose 

në shtëpi) 

2 15 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 4 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,provim final) 1 1 

Projektet,Prezantimet ,etj  30 min 1 

Totali   101.5:25 = 

4.06 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Ligjëratat, ushtrimet gjatë orëve të mësimit duke përdorur materiale të 

ndryshme, punë në grup, (punë e pavarur), detyrë shtëpie individuale. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi është paraparë të bëhët sipas statutit dhe rregulloreve të 

Universitetit të Prishtinës, provimi organizohet me shkrim dhe me gojë.  

Duke pasur parasyshë edhe punën dhe angazhimin e studentëve gjatë vitit 

akademik si p.sh. pjesëmarrjen në ligjerata, angazhimin, punimet 

seminarike, testet, referimet, diskutimet, etj. Rezultati përfundmintarë 

llogaritet si në vijim: 

- Pjesëmarja aktive, përfundimi i seminareve  

  dhe   detyrave në kohë dhe  angazhimi në      

  Ligjërata (20%) 

- Testi i parë (15 %) 

- Testi i dytë (15 %) 

- Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) (50%). 

Literatura primare:  1.  Ulrich Weisstein. Literatur und bildende Kunst. 

Ein Handbuch zur Theorie und Praxis eines komparatistischen 

Grenzgebietes 

 ESV, Berlin, 1992. 

2. Wolfdietrich Rasch. Bildende Kunst und Literatur 

Beiträge zum Problem ihrer Ëechselbeziehungen im 19. Jahrhundert.  

Stud.z.Philos.u.Literatur d.19.Jahrhunderts 6. 

3. Sigmund Freud. Bildende Kunst und Literatur. Fische Verlag. 

4. Jan Bialostocki: Spätmittelalter und beginnende Neuzeit 

Georg Kaufmann: Die Kunst des 16. Jahrhunderts 

5. Erich Hubala: Die Kunst des 17. Jahrhunderts 

6. Harald Keller: Die Kunst des 18. Jahrhunderts 

7. Rudolf Zeitler: Die Kunst des 19. Jahrhunderts 

8. Uëe M. Schneede: Die Geschichte der Kunst im 20. Jahrhundert, 

München 2001  

9. Wolfgang Kemp (Hrsg.): Der Betrachter ist im Bild. Kunstwissenschaft 

und Rezeptionsästhetik. Ostfildern 1991. 

 

http://www.esv.info/contributor/ULRICHWEISSTEIN/katalog.html
http://www.esv.info/id/350303012/katalog.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Kemp
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Literatura shtesë:   Literatura shtesë: 

1. Ullstein Kunstgeschichte, 20 Bde.,Frankfurt 1963-65 

2. Kunst der Welt, 51 Bde., Baden-Baden 1963-70                                   

(diverse Nachdrucke)  

3. Kunst im Bild, 18 Bde., Baden-Baden 1966-70 (diverse Nachdrucke)  

4. Epochen der Kunst (Kunst-Epochen) , 12 Bde., Stuttgart 2002-08 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java e parë Letërsia dhe artet pamore, letërsia si art , lidhjet e letërsisë me artet tjera 

Java e dytë Artet pamore, ndikimi i letërsisë në arte dhe i arteve në letërsi  

Java e tretë Poezia vuzuele, shndërrimi i tekstit në imazh dhe i imazhit në tekst 

Java e katërt E bukura, e shëmtuara dhe komikja në art dhe në letërsi. 

Java e pestë   Letërsia, arti dhe mediet, ndikimi  i medieve ne artin letrar dhe pamor. 

Java e gjashtë Renesanca. 

Java e shtatë   Baroku dhe Rokoko. 

Java e tetë   Klasicizmi. 

Java e nëntë   Romantika. 

Java e dhjetë Realizmi. 

Java e njëmbedhjetë Impresionizmi dhe symbolizmi. 

Java e dymbëdhjetë   Ekspresionizmi. 

Java e trembëdhjetë     Kubizmi dhe futurizmi. 

Java e katërmbëdhjetë   Dadaizmi dhe surrealizmi. 

Java e pesëmbëdhjetë    Arti postmodern dhe bashkëkohor 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime dhe me shpjegime përkatëse për letërsinë dhe artet pamore. Në 

fillim do të jepen informacione të përgjithshme në mënyrë që ata të thellojnë dijet e tyre teorike dhe 

praktike, gjatë shpjegimeve do të zbatohet metoda ndërvepruese. Në vazhdimësi analizohen shembuj nga 

letërsia dhe arti, me qëllim që ata të arrijnë pavarësinë të bëjnë analizë dhe komentim të tekstit dhe imazhit. 

Gjatë realizimit të këtij kursi, shfrytëzohet literaturë e pasur burimore dhe zbatohen metoda interaktive. 
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Përmes këtij kursi studentët pritet të thellojnë dijet përmes metodadave dhe politikave të reja akademike. 

Sudentët duhet të vijnë me kohë në sallën e mësimit, atyre u kërkohet të jenë aktiv në pjesëmarrje, gjatë  

ligjëratave, në referime, diskutime, si dhe në punë seminarike. 
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Titulli i lëndës: Gjuha dhe Filozofia 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Gjuha dhe Filozofia 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i III-të | Semestri i VI-të 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit  

Mësimdhënësi:     Prof. asoc. dr. Teuta Abrashi 

Të dhënat kontaktuese:  teuta.abrashi@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda merret me gjuhën dhe kuptimin, me raportin midis 

gjuhës dhe realitetit si dhe me raportin midis gjuhës dhe 

të menduarit. Në fokus është kuptimi i shprehjeve 

gjuhësore dhe trajtimi kritik i teorive të ndryshme të 

kuptimit përkatësisht formave të analizës gjuhësore. 

Trajtohen edhe ndërlidhja e filozofisë së gjuhës dhe 

teorisë së shenjës gjuhësore, teoritë e kuptimit, ato për 

emrat e përveçëm, teoria e akteve të të folurit dhe teoritë e 

komunikimit. 

mailto:teuta.abrashi@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: - përvetësimi i koncepteve themelore të filozofisë së 

gjuhës 

- të kuptuarit e raportit gjuhë-realitet, e raportit gjuhë-

veprim 

- të kuptuarit e ndërlidhjes midis gjuhës dhe të menduarit 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në 

gjendje: 

- të demonstrojë njohuri për konceptet themelore të 

filozofisë së gjuhës  

- të demonstrojë njohje të materialeve që janë 

lexuar gjatë semestrit 

- të reflektojë në mënyrë kritike për gjuhën 

bazuar në teoritë e përvetësuara   

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në për puthje me rezultate te nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                15 22.5  

Teori/Punë në laborator/Ushtrime                            

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.5  

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit    

Detyrë shtëpie 1                                15 15  

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3                                15 45  

Përgatitja për provimin final  10                                1 10 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1                               2 2 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                      1.5           0.5 

Total  97.5:25 = 3.9 
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4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Studentët janë të obliguar t’i lexojnë materialet përkatëse para orës. Mësimdhënia 

dhe mësimnxënia nuk do të shihen të ndara preras, sipas procedurave rigjide, por 

do të jenë vazhdimisht të ndërlidhura me njëra tjetrën, si marrje dhe dhënie e 

ndërsjellë, që i ofrojnë mundësi secilit student të marrë pjesë në këtë proces dhe të 

japë kontributin personal në prodhimin e vazhdueshëm të dijes.  

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Aktiviteti në orë 10% 

Provimi 80% 

Provimi: 

Provim përmbledhës në afatin e provimeve. Provimi është vetëm me shkrim 

Literatura primare:  1. Ligjëratat të përgatitura nga prof.ass.dr.Teuta Abrashi 

2. Galliker, Mark (2013): Sprachphilosophie. Tübingen: A. Francke UTB 

3. Fill, Alwin Frank (2012): Linguistische Promenade, Münster: LIT Verlag 

4. Pfister, Jonas (2011): Texte zur Sprachphilosophie. Stuttgart: Philip Reclam jun. 

5. Betram, Georg W. (2011): Sprachphilosophie zur Einfuührung. Hamburg: 

Junius 

6. Leiss, Elisabeth (2009) Sprachphilosophie. Berlin/ New York: Walter de Gruyter 

7. Teichert, Dieter (2006): Einführung in die Philosophie des Geistes. Darmstadt: 

WBG   

Literatura shtesë:   1. Coseriu, Eugenio (2003): Geschichte der Sprachphilosophie. Tübingen: A. 

Francke UTB 

2. W. Lycan (1999): Philosophy of Language, Routledge  

3. Whorf, Benjamin Lee (1963): Sprache. Denken. Wirklichkeit. Beiträge zur 

Metalinguistik und Sprachphilosophie. Hamburg: Rowohlt 

4. Wittgenstein, Ludwig (1984):   Philosophische Untersuchungen. In: ders., 

Tractatus logico-philosophicus. Tagebücher 1914–1916. Philosophische 

Untersuchungen. Frankfurt/Main: Suhrkamp  

 

Hartimi i planit mësimor  

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Sprachphilosophie und Sprachwissenschaft 

Java 2: Sprache repräsentiert die Welt. Sprache als Erkenntnisinstrument – die Einheit von 

Sprache, denken und Wirklichkeit (Aristoteles, Platon u.a.) 

Java 3: Sprache als Repräsentation von Gedanken – die Allgemeinen Grammatiken, (die 

Grammatik  von  Port- Royal, Rationalismus, Kant: Kritik der reinen Vernunft) 

Java 4: Philosophie der idealen Sprache 

Theorie von Sinn und Bedeutung: Gottlob Frege  

Java 5: „linguistic turn“ (Carnap: Begründung der Analytischen Philosophie) Intension und 

Extension – die Semantik möglicher Welten 
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Java 6: Philosophie der normalen Sprache 

Die Gebrauchstheorie der Bedeutung: Ludwig Wittgenstein  

Sprechakttheorie – Bedeutung und Handlung: 

John Austin  

Java 7: Sprache und Wahrheit 

Java 8: Naturalistische und neuere subjektivistische Bedeutungstheorien 

Java 9: Bausteine der Sprache – 

Bedeutungstheorien für singuläre Terme 

Grundlagen einer Semantik singulärer Terme: Definitionen und 

Adäquatheitsbedingungen 

Java 10: Sprache und Erkenntnis  

- Mit der Semantik gegen den Skeptizismus  

Java 11: Sprache und Sein  

- Ontologische Verpflichtungen 

Java 12:   Sprache und Moral 

Java 13:     Begriffe als Bedeutungen von Prädikaten  

Java 14:   Ein neuer Grundansatz in der Sprachphilosophie: 

Der Inferentialismus Robert Brandoms . 

Java 15:    Die Beziehungen von 

Sprachphilosophie und Linguistik 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. 

Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 

Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i 

nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së.   
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Titulli i lëndës: Stilistikë 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Stilistikë 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i III-të, semestri i VI 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti 

Të dhënat kontaktuese:  vjosa.hamiti@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Stilistika  është lënda ku studentët do të mësojnë t’i 

përshkruajnë veçoritë formale të tekstit njëkohësisht 

duke e bërë interpretimin e tij. Ata do të njihen me 

drejtimet kryesore të stilistikës gjatë dhjetëvjetëshave 

të fundit, si stilistika formaliste, funksionaliste, 

afektive pedagogjike, pragmatike, kritike, feministe, 

dhe kognitive. 
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Qëllimet e lëndës:  t’i njohë studentët me parimet dhe konceptet 

themelore të stilistikës;   

 t’i vërë në jetë këto koncepte gjatë analizave të 

teksteve;  

 Lëndën do ta përshkojnë pyetje të kahershme 

të cilat gjithnjë e kanë nxitur kureshtjen e 

studiuesve: çka është letërsia, si dallohet 

ligjërimi letrar nga llojet e tjera të ligjërimit;  

 çka e bën gjuhën vepër artistike;  

 çka është literariteti dhe a është i pranishëm 

vetëm në gjuhën e letërsi - por pa e shndërruar 

stilistikën në teori preskriptive. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies:  T’i kenë përvetësuar konceptet  dhe termet 

kryesore të stilistikës; 

 Të jenë vetëdijesuar për potencialin dhe 

përdorimin stilistik të aspekteve të ndryshme të 

strukturës së gjuhës; 

 Të jenë në gjendje ta bëjnë dallimin mes 

përqasjes kritike tradicionale ndaj letërsisë dhe 

analizës stilistike të letërsisë; 

 T’i kenë zotëruar dhe të jenë në gjendje t’i 

zbatojnë njohuritë e përvetësuara gjatë punës së 

tyre të pavarur për analizën e tipareve të ndryshme 

të tekstit në gjuhën e shkruar dhe të folur. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.30 

Puna në terren   
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Testi, punimi i seminarit 8                                2 16 

Detyrë shtëpie 1                                15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                15 30 

Përgatitja për provimin final  2                                 4 4 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                 2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                       1 0.5 

Total  101.8: 25=4,072 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Studentët janë të obliguar t’i lexojnë materialet përkatëse para orës. 

Mësimdhënia dhe mësim nxënia nuk do të shihen të ndara preras, sipas 

procedurave rigjide, por do të jenë vazhdimisht të ndërlidhura me njëra 

tjetrën, si marrje dhe dhënie e ndërsjellë, që i ofrojnë mundësi secilit student 

të marrë pjesë në këtë proces dhe të japë kontributin personal në prodhimin 

e vazhdueshëm të dijes. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 5%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Vlerësimi nga testet 10%;  

Provimi final 70%. 

Literatura primare:  1. Eroms , Hans-Werner (2007): Stil und Stilistik: Eine Einführung, 

Schmidt, Erich Verlag  

2. Göttert, Karl-Heinz, Jungen ,Oliver (2004): Einführung in die 

Stilistik, Stuttgart 

3. Herzig Christian, (2002): Rhetorik und Stilistik; GRIN Verlag,  

4. Fix, Ula,  Hannelore Poethe and Gabriele Yos(2003): 

Textlinguistik und Stilistik für Einsteiger , Peter Lang, Frankfurt 

5. Bernhard Sowinski (1999): Stilistik.Stiltheorien und Stilanalysen. 

Stuttgart, Weimar: J.B. Metzler. (Zweite, überarbeitete und 

aktualisierte Auflage).  

Literatura shtesë:   24. Kurz,Josef / Müller, Daniel/ Pötschke/Joachim/ Pöttker, Horst/ 

Gehr, Martin (2010): Stilistik für Journalisten. Wiesbaden: VS 

Verlag für Sozialwissenschaften (2., erweiterte und überarbeitete 

Auflage) 

25. Linke, Angelika/Markus Nussbaumer/Paul R. Portmann 

(2004): Studienbuch Linguistik. 5. Aufl. Tübingen. (Reihe 

Germanistische Linguistik 121.) 

26. Ulla Fix, Andreas Gardt, Joachim Knape (2008): Rhetorik und 

Stilistik. Rhetoric and Stylistics. Ein internationales Handbuch 
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historischer und systematischer Forschun.  An International 

Handbook of Historical and Systematic Research. 1. Halbband / 

Volume 1. Berlin ,New York: Walter de Gruyter. 

27. Ulla Fix, Andreas Gardt, Joachim Knape (2009): Rhetorik und 

Stilistik. Rhetoric and Stylistics. Ein internationales Handbuch 

historischer und systematischer Forschung. An International 

Handbook of Historical and Systematic Research. 2. Halbband / 

Volume 2. Berlin ,New York: Walter de Gruyter.  

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Lehrveranstaltung 

Java 2: Gegenstand, Aufgaben, Stellung unter anderen Wissenschaften  

Java 3: Die wichtigsten Begriffe der Stilistik: Stil, Stilarten, Stilzug 

Java 4: Funktionaler Stil 

Java 5: Stilistische Bedeutung der sprachlichen Einheiten 

Java 6: Sprach-und Stilnorm. Stilistische Fehler 

Java 7: Text aus stilistischer Sicht 

Java 8: Stilbeschreibung: 

Phonetische und grafische Stilmittel 

Java 9: Stilbeschreibung: 

Lexische Stilistik 

Java 10: Stilbeschreibung: 

Morphologische und syntaktische Stilistik 

Java 11: Stilbeschreibung: 

Mittel der Bildkraft. Tropen und Figuren 

Java 12:   Stilbeschreibung: 

Mittel von Humor und Satire 

Java 13:     Stilistische Prinzipien und Möglichkeiten der Textgestaltung: 

-Zum Begriff des Textes  

-Stilistische Erfordernisse der Textgestaltung  

-Folgerichtigkeit  

-Klarheit  

-Anschaulichkeit  

-Variation und Wechsel 

Java 14:   Stilistische Prinzipien und Möglichkeiten der Textgestaltung: 

-Die Wiederholung als Stilfehler und Stilmittel  
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-Angemessenheit  

-Gewandtheit 

-Einheitlichkeit  

-Glaubwürdigkeit 

Java 15:    Wiederholung 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë 

semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm 

të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet 

e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

SEMESTRI I SHTATË 

LËNDËT MËSIMORE – TË OBLIGUESHME 
 

Titulli i lëndës: Gjuhësi e tekstit 

 

 

Informatat themelore për lëndën    

Njësia akademike:   
Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe   

Letërsisë Gjermane  
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Titulli i lëndës:  Gjuhësi e tekstit  

Niveli:  BA  

Statusi i lëndës:  I obligueshëm  

Viti i studimeve:  viti i VI-t, semestri i VII-të  

Numri i orëve në javë:  2+0  

Kreditë ECTS:  5 ECTS  

Koha / Vendi:  E marte, ora 14:00 – 15:30  

Mësimdhënësi:  Prof. asoc. dr. Sadije Rexhepi  

Të dhënat kontaktuese:   sadije.rexhepi@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës:  Në këtë lëndë do të mësohet për konceptet themelore të 

gjuhësisë së tekstit në përgjithësi. Këtu nuk analizohet 

më periudha si njësia më e madhe gjuhësore, por teksti 

është njësia më e madhe gjuhësore, e cila merret si 

bazë për analizë gjuhësore komunikuese. Në gjuhën 

gjermane janë bërë studime të shumta të gjuhësisë së 

tekstit, andaj në këtë lëndë  do të trajtohen teoritë e 

gjuhëtarëve të ndryshëm për gjuhësinë e tekstit dhe për 

përkufizimin e ndryshëm të tekstit, standardet e 

tekstualitetit, si kohezionin, koherencën, situatën, 

synimin etj., kategoritë e gramatikës së tekstit, ndarjet 

e ndryshme të llojeve të teksteve, për hapat dhe 

mënyrat e analizës së tekstit.  

Qëllimet e lëndës:  Qëllimet kryesore të kësaj lënde janë:  

- të fitojnë studentët njohuri për zhvillimin e 

gjuhësisë së tekstit në përgjithësi  

- të  fitojnë  njohuri për standardet e tekstualitetit,   

- të fitojnë njohuri për kategoritë e gramatikës së 

tekstit,   

- të fitojnë njohuri për ndarjet e ndryshme të llojeve 

të teksteve,  të fitojnë njohuri për hapat dhe mënyrat 

e analizës së tekstit në veçanti 
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Rezultatet e pritshme të nxënies:  Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të:  

dallojë konceptet themelore teorike të gjuhësisë së 

tekstit në përgjithësi dhe të gramatikës së tekstit në 

veçanti  

kryejë analizë praktike të një paragrafi dhe të një teksti 

në përgjithësi  

demonstrojë konceptin e përbërësve të tekstit, të 

gjejë elementet e kohezionit dhe të koherencës  

dallojë llojet e ndryshme të teksteve   

dallojë konceptet themelore teorike të gjuhësisë së 

tekstit në përgjithësi dhe të gramatikës së tekstit në 

veçanti  

kryejë analizë praktike të një paragrafi dhe të një teksti 

në përgjithësi  

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit)  

Aktiviteti   Orë mësimore  Ditë/Javë  Gjithsej  

Ligjëratat   2  15  22.5  

Teori/Punë në laborator/Ushtrime                                   

Punë praktike         

Përgatitje për test intermediar      

Konsultime me mësimdhënësin  15 min.  15  4  

Puna në terren         

Testi, punimi i seminarit  5                                2  10  

Detyrë shtëpie  1  15  15  

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi)  2                                15  30  
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Përgatitja për provimin final   4                                7  28  

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final)  2                                2  4  

  Hartimi i planit mësimor    

Java  Titulli i ligjëratës   

Java 1:  Prezantimi i programit  

Projektet, prezantimet, etj.   1                               1  1  

Total     114.5 

orë:  

25=4.58  

5 ECTS  

Metodat e mësimdhënies:    Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave  interaktive që ofrojnë 

bazën teorike dhe ushtrimeve që realizohen me punë në klasë si 

dhe me detyra të vazhdueshme në shtëpi.  

Metodat e vlerësimit:  Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.   

Vijueshmëria e studentit 5%;   

Detyrat individuale të kryera në klasë dhe në 

shtëpi 15%;  Vlerësimi nga testi 

gjysëmsemestral 30%;  Provimi final 50%.  

Literatura primare:   1. Schwarz-Friesel, Monika/Consten, Manfred. 2014. 

Einführung in die Textlinguistik, WBG (Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft).  

2. Brinker, Klaus/ Cölfen, Hermann/ Pappert, Steffen. 2014. 

Linguistische Textanalyse. Eine Einführung in Grundbegriffe 
und Methoden.  Berlin.  

3. Heringer, Hans Jürgen. 2015. Linguistische Texttheorie. Eine 

Einführung. Tübingen.   

4. Janich, Nina. 2008. Textlinguistik. 15 Einführungen. Günter 

Narr Verlag.  

5. Adamzik, Kirsten. 2004. Textlinguistik. Eine einführende 

Darstellung. Tübingen.   

6. Vater, Heinz. 1992. Einführung in die Textlinguistik, W. Fink, 

München Gansel, Christina / Jürgens, Frank. 2009. 

Textlinguistik und  

Textgrammatik, Vandenhoeck & Ruprecht (UTB), Göttingen.  

Literatura shtesë:    1.Dressler, Wolfgang. 1972. Einführung in die Textlinguistik. 

Tübingen.   

2. Beaugrande, Robert-Alan/ Dressler, Wolfgang Ulrich. 1981. 

Einführung in die Textlinguistik. Tübingen.   
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Java 2:  Definition von „Text“  

Java 3:  Textualitätskriterien  

Java 4:  Analyse der Textstruktur           

Java 5:  Sprechakttheorie  

Java 6:  Textfunktionen und Textsorten  

Java 7:  Kohäsion  

Java 8:  Rekurrenz und Substtitution   

Java 9:  Testi gjysëmsemestral  

Java 10:  Kohärenz  

Java 11:  Explizite und implizite Kohärenzrelationen  

Java 12:    Text und Kontext  

Java 13:      Lokale und globale Kohärenz; Textthema und Makrostrukturen  

Java 14:    Kontinuität und Progression  

Java 15:     Testi final  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes  

Për të fituar të drejtën për të hyrë në teste dhe provim, studentët janë të obliguar t’i vijojnë 

ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. Detyrat që 

dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të 

studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të 

dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me 

rregulloret e UP-së. Telefonat mobil/të mençur dhe pajisjet e tjera elektronike duhet të fiken 

(apo të kurdisen në vibrim) dhe të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit.   
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Titulli i lëndës: Metodikë e gjuhës gjermane me observim 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

 

Titulli i lëndës: Metodikë e gjuhës gjermane me observim 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: obligative 

Viti i studimeve: viti IV, semestri VIII 

Numri i orëve në javë: 2 + 2 (+1) 

Kreditë ECTS: 7 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. dr. Milote Sadiku 

Të dhënat kontaktuese:  milote.sadiku@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kjo lëndë synon të bëjë lidhjen në mes të parimeve 

teorike të didaktikës së mësimdhënies së gjuhës së 

huaj (MGJH) me zbatimin e tyre praktik në 

mësimdhënie.  Në këtë lëndë do të trajtohen së pari 

konceptet bazë të didaktikës dhe metodikës së MGJH. 

Do të shqyrtohen në mënyrë praktike dhe teorike 

elementet themelore të mësimdhënies si planifikimi i 

mësimdhënies, përcaktimi i objektivave mësimorë, 

fazat e mësimdhënies, shkathtësitë, etj., si dhe referimi 

në kornizën e përbashkët evropiane të gjuhëve. Përveç 

kësaj studentët do të kenë mundësi që të observojnë 

mësimdhënien e kolegëve dhe ta analizojnë e 

komentojnë (ose nëse është e mundur të vrojtojnë dhe 

analizojnë mësimdhënien e gjuhës gjermane si gjuhë e 

huaj përmes videoincizimeve). Duke u nisur nga 

vrojtimi dhe analiza e MGJGJH studentët planifikojnë 

vetë mësimdhënien si parapërgatitje për të 

ashtuquajturën mikro-mësimdhënie (Microteaching). 

Në pjesën e dytë studentët planifikojnë në grupe të 

vogla (4-5 vetë) një njësi mësimore dhe krijojnë vet 

ushtrime të ndryshme për këtë njësi mësimore. Pastaj 

njësinë e planifikuar mësimore e prezantojnë në formë 

të Microteaching (MT).  

mailto:milote.sadiku@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është: 

- që studentët të marrin njohuritë e nevojshme teorike 

dhe praktike për mësimdhënien e gjuhës gjermane si 

gjuhë e huaj,  

- që të aftësohen studentët për mësimdhënie efikase 

dhe efektive të gjuhës gjermane, 

- që  t’i aftësojë studentët që të planifikojnë orët 

mësimore,  

-që  t’i aftësojë studentët që të zbatojnë në praktikë 

planet mësimore,  

-që t’i njoftojë studentët me teknikat dhe metodat e 

ndryshme të  mësimdhënies.  

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jenë 

në gjendje: 

- të planifikojnë dhe zbatojnë në praktikë planet 

mësimore 

- të demonstrojnë njohuri për një sërë teknikash në 

klasë 

- të demonstrojnë njohuri për metoda të ndryshme të 

mësimdhënies 

- të demonstrojnë aftësi për të reflektuar për 

mësimdhënien e tyre dhe atë të tjerëve 

- të demonstrojnë njohuri për nevojat e nxënësve 

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                     15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 2                                     15 22.5 

Punë praktike 1                                     15 11.25 

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                             15 2.5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 7                                        3 21 

Detyrë shtëpie 2                                         15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                         15 30 

Përgatitja për provimin final  7                                        3 21 
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Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                         2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                                1 0.5 

Total  166.25 orë 

(166.25:25 

= 6.65) 

7 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet ligjëratave të shkurtra 

informative që ofrojnë bazën teorike, si dhe mikro-mësimdhënies në grupe 

të vogla. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në klasë dhe të 

bashkëpunojnë me kolegët, pasi që ju nevojitet që të mbajnë protokoll të 

vrojtimit.   

 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5% 

Mikro-mësimdhënia 20% 

Protokolli i vrojtimit 20% 

Provimi final 50% 

Literatura primare:  1. Brinitzer et al (2013): DaF unterrichten. Stuttgart. 

2. Bimmel, Peter/Kast, Bernd/Neuner, Gerd (2017): Deutschunterricht 

planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit 18. 

3. Barbara Ziebell/ Annegret Schmidjell (2012): Unterrichtsbeobachtung 

und kollegiale Beratung. Fernstudieneinheit 32 

4. Hoffmann, Bernhard (2015): Der Unterrichtsentwurf. Leitfaden und 

Praxishilfe. Baltmannsweiler. 

5. Huneke/Steinig (2013): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 

Berlin. 

6. Neuner, Gerhard/Hunfeld, Hans (2002): Methoden des 

fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. 

(Fernstudieneinheit 4). 

7. Storch, Günther (1999). Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. 

Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. Köln 

[u.a.]: W. Fink. 

Literatura shtesë:   1. Bredel, Ursula/ Pieper, Irene (2015): Integrativer Deutschunterricht. 

2. Becker, Georg E.: Unterricht planen. Handlungsorientierte Didaktik, 

Teil I. Weinheim, Basel, Berlin 2004 

3.Fernstudieneinheiten 1-3, 5-17 dhe 19-32 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  
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Java 1: Inhalt, Ziele und Gliederung der Lehrveranstaltung, Grundbegriffe 

Java 2:  Gegenstand und Absicht unterrichtlichen Handelns (Lernziele, 

Unterrichtsgegenstand, Progression; didaktische und methodische 

Aspekte) 

Java 3:  Die Grammatik-Übersetzungs-Methode (GÜM) 

Java 4:  Die direkte Methode (DM) 

 Die audiolinguale (ALM) und die audiovisuelle Methode (AVM) 

Java 5:  Die vermittelnde Methode (VM) 

 Die Entwicklung der kommunikativen Didaktik (KD) 

Java 6:  Vorbereitung einer Unterrichtsstunde: Ziele der Unterrichtsstunde 

formulieren 

Java 7:  Vorbereitung einer Unterrichtsstunde: Ziele der Unterrichtsstunde 

formulieren 

Java 8:  Vorbereitung einer Unterrichtsstunde: Lernaktivitäten  

Java 9:  Vorbereitung einer Unterrichtsstunde: Sozialformen, Materialien, 

Medien, Rolle des Lehrers  

Java 10:  Vorbereitung einer Unterrichtsstunde: Lernphasen  

Java 11:  Vorbereitung einer Unterrichtsstunde: Lernphasen  

Java 12:    Unterrichtsbeobachtung 

Java 13:      Unterrichtsbeobachtung  und Microteaching 

Java 14:    Microteaching 

Java 15:     Microteaching 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën në heshtje për të marrë shënime; aktivitete të tjera, siç 

janë kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet janë të ndaluara Telefonat 

mobil/të mençur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe 

të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit. Nga të gjithë pritet të jenë të sjellshëm dhe të respektueshëm 

ndaj të tjerëve gjatë diskutimeve, dhe nuk bënë të përdorët gjuhë e pahijshme. 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të 

obligueshme dhe janë pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 
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Titulli i lëndës: Ekspresionizmit deri te Rajhu i Tretë 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Ekspresionizmit deri te Rajhu i Tretë 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: IV, semestri – VII 

Numri i orëve në javë: 3+1 

Kreditë ECTS: 6 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. Asoc.Dr. Naser Mrasori 

Të dhënat kontaktuese:  Fakulteti i Filologjisë 

Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë gjermane 

Përshkrimi i lëndës: Lënda "Letërsia gjermane prej (Ekspresionizmit deri 

te Rajhu i Tretë)" ka për qëllim t'i njoh studentët me: 

karakteristika e përgjithshme, me krijimtarinë, gjinitë  

letrare si edhe përfaqësuesit kryesorë  të 

Ekspresionizmit, Letërsinë e viteve të njëzeta, 

Letërsinë e Republikës së Vajmarit, Letërsinë e 

periudhës së Rajhut të Tretë si edhe Letërsinë në 

Ekzil.  Në këtë kurs  është paraparë  edhe leximi dhe 

analiza e disa veprave të autorëve nga kjo periudhë, 

si psh: Ben, Trakl, Döblin, Heim, Shüler, Zweig, 

Mann, Hesse, Seghers, Kästner, Kafka, Musil, Rot, 

Werfel, Rilke, Brecht  etj. 

Qëllimet e lëndës: Lënda ka për qëllim të ofroj njohuri të mjaftueshme 

për studentët, të cilët më pas duhet të njohin 

krarakteristikat dhe autorët kryesorë të kësaj periudhe 

të letërsisë gjermane si edhe me veprat, temat dhe 

autorët më të njohur të kësaj periudhe, me qëllim për 

të kuptuar mënyrën dhe objektin e krijimatarisë 

letrare të gjysmës së parë të shekullit 20. 
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Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të dijë: 

 për konceptet themelore të letërsisë të kësaj 

periudhe; 

 për rrjedhën historike dhe ngjarjet me të 

rëndësishme pas  vitit 1900; 

 për temat dhe gjinit kryesore të letërsisë së 

kësaj periudhe; 

 

 për Ekspresionizmi në përgjithësi 

 

 për Letërsisë të viteve të njëzeta,  

 

 për Letërsinë e Republikës së Vajmarit,  

 për Letërsinë e periudhës së Rajhut të Tretë  

si edhe për Letërsinë në Ekzil 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjërata 3                                  15 33.75 

Ushtrime 1                                  15 11.25 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 10 min                         15 2.30 

Kollokviume, seminare 5                                  2 10 

Detyra të  shtëpisë 3                                 15 45 

Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose 

në shtëpi) 

4                                 10 40 

Përgatitja përfundimtare për provim 5                               3 15 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,provim final) 1                               2 2 

Projektet, Prezantimet ,etj    

Totali   159:25 = 6.37 

6 ECTS 

 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me shpjegime përkatëse për rrjedhën 

historike dhe letrare të letërsisë pas vitit 1945. Në këtë pjesë të këtij kursi, 

diskutohen shembuj nga krijimtaria e autorëve me në zë të kësaj periudhe, 

për gjinitë e ndryshme letrare si dhe komentohen ngjarjet kryesore pas 
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1945. Në fillim do të jepen informacione të përgjithshme për vitet e para të 

pasluftës e më pas duke vazhduar në mënyrë kronologjike rrjedhën e 

krijimtarisë letrare pas ‘45. Gjatë realizimit të këtij kursi, shfrytëzohet 

literaturë e pasur burimore dhe zbatohen metoda interaktive. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi është paraparë të bëhët sipas statutit dhe rregulloreve të 

Universitetit të Prishtinës, provimi organizohet me shkrim dhe me gojë.  

Duke pasur parasyshë edhe punën dhe angazhimin e studentëve gjatë vitit 

akademik si psh. Pjesëmarrja në ligjerata, angazhimi, punimet seminarike, 

testet, referimet, diskutimet etj., rezultati përfundmintarë llogaritet si në 

vijim: 

- Pjesëmarja aktive, përfundimi i seminareve  

  dhe   detyrave në kohë dhe  angazhimi në      

  Ligjërata ( 20%) 

- Testi i parë (15 %) 

- Testi i dytë (15 %) 

- Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) (50%) 

Literatura primare:  1. Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur 

Gegenwart. 19., neu bearbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 1991. 

 

2. Barner, Wilfried: Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur 

Gegenwart.Verlag C.H.Beck Muenchen 1994. ISBN3 406 38660 1 

3. Heinz Forster & Paul Rieger: Deutsche Literaturgeschichte. Band 11& 

12.dtv Muenchen 2002. 

4. Joachim Bark, Dietrich Steinbach, Hildegard  Wittenberg Hrsg: Epochen 

der deutschen Literatur (Gesamtasugabe) Klett,Stuttgart 1989.  

5. Joachim Bark,Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg Hrsg 

.Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegnwart.Klett, 

Stuttgart .  

6. Gerald Reiner, Norbert Kern, Eva Rainer: Geschichte der 

deutschsprachigen Literatur. Veritas Verlag Linz. 4 Auflage 2004. 

Deutsche Literaturgeschichte 

.Wolfgang Beutin, Klaus Ehlert, Wolfgang Emmerich, Helmut Hoffacker, 

Bernd Lutz, Volker Meid, Ralf Schnell, Peter Stein, Inge Stephan. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992. 
7. Walter Fähnders (Hrsg.): Expressionistische Prosa. Ein Studienbuch. 

Aisthesis, Bielefeld 2001. 

8. Thomas Anz: Literatur des Expressionismus. Sammlung Metzler, 

Stuttgart 2002. 

9. Kiesel, Helmuth: Geschichte der deutschsprachigen Literatur 1918 bis 

1933. Band X der Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen 

bis zur Gegenwart, C.H. Beck Verlag, München 2017. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Martini
https://de.wikipedia.org/wiki/Thomas_Anz
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Literatura shtesë:   1. H.Brackert, J.Stückrath: 

Literaturwissenschaft- 

Ein Grundkurs/rororo, Hamburg, 2001.  

       2. Magdalena M. Moeller (Hrsg.): Expressionismus. Die große 

Künstlerbewegung der Moderne. DuMont, Köln 2005. 

   

        3 .  Winfried Freund: Deutsche Literatur. Dumont, Köln, 2002. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java e pare Expresionizmi si periudhë letrare dhe artistike, 

 Avatgarda dhe Ekspresionizmi,  

Java e dytë Ekspresionizmi – Modë, Stil dhe Pikëpamje 

Java e tretë Epika, Lirika dhe Drama  e Ekspresionizmit 

Java e katërt Deformimi, Grotesku, dhe Absurditeti i jetës. 

Java e pestë   Lufta e Parë Botërore,  

Njohuritë e reja, mediat e reja dhe letërsia e re 

Java e gjashtë DADA-izmi, Anti-Arti 

Java e shtatë   Krizat në narracion dhe Kriza e narracionit, kriza e tregimit realist, fantastikja 

dhe grotesku, shumëkuptimësia e narracionit 

Java e tetë   Surealizmi dhe Futurizmi 

Java e nëntë   Tëhuajsimi dhe efekti i tëhuajsimit në letërsinë e ekspresionizmit 

Java e dhjetë Romani dhe reportazhi si krijime letrare kryesore, romani në mërgim dhe për 

mërgim  

Java e njëmbedhjetë Vitet e arta, vitet e 20-ta,  

Realizmi në letërsinë e viteve të 20-ta. 

Java e dymbëdhjetë   Objektiviteti i ri (Neue Sachlichkeit) 

Java e trembëdhjetë     Letërsia e punëtorëve (Arbeterliteratur), letërsia proletare, kultura e re e 

proletariatit, Agjitacioni dhe propaganda (Agit-Prop) 

Java e katërmbëdhjetë   Letërsia në ekzil dhe migration i brendshëm, autoret, temat dhe qendrat  e 

ekzilit të autorëve gjerman 

Java e pesëmbëdhjetë    Letërsia konformiste nacionalsocialiste 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime dhe me shpjegime përkatëse për rrjedhën historike dhe letrare të 

letërsisë së këtyre periudhave. Në fillim do të jepen informacione të përgjithshme në mënyrë kronologjike, 

si dhe rrjedhën e krijimtarisë letrare, gjatë shpjegimeve do të zbatohet metoda ndërvepruese. Në 

vazhdimësi diskutohen shembuj nga krijimtaria e autorëve me në zë të kësaj periudhe, për gjinitë e 

ndryshme letrare si dhe komentohen temat dhe ngjarjet kryesore. Gjatë realizimit të këtij kursi, 

shfrytëzohet literaturë e pasur burimore dhe zbatohen metoda interaktive. 

Përmes këtij kursi studentët pritet të thellojnë dijet përmes metodadave dhe politikave të reja akademike, 

sudentët duhet të vijnë me kohë në sallën e mësimit, atyre u kërkohet të jenë aktiv në pjesëmarrje, gjatë  

ligjëratave, në referime, diskutime, si dhe në punë seminarike. 
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Titulli i lëndës: Frazeologjia në teori dhe praktikë 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

 

Titulli i lëndës: Frazeologjia në teori dhe praktikë 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: obligative 

Viti i studimeve: viti i IV-të, semestri i VII-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. dr. Milote Sadiku 

Të dhënat kontaktuese:  milote.sadiku@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: 
Përmes kësaj lënde studentët njihen me aspektet 

themelore sinkronike të frazeologjisë gjermane. Do të 

trajtohen posaçërisht temat vijuese: njësitë 

frazeologjike; karakteristikat kryesore të 

frazeologjizmave (polileksikaliteti, stabiliteti, 

idiomaticiteti); strukturat tipike të modeleve të 

caktuara frazeologjike; karakteristikat gramatikore, 

stilistike dhe pragmatike të frazeologjizmave; 

frazeologjiat në tekste dhe fjalorë; frazeologjia 

kontrastive (gjermanisht-shqip); frazeologjia në 

nxënien e gjuhëve: si objekt i mësimnxënies dhe i 

mësimdhënies. 

 

mailto:milote.sadiku@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimet e kësaj lënde janë: 

- që t’i njohtojë studentët me konceptet bazë të 

njësive frazeologjike të gjuhës gjermane, 

-  që t’i njohtojë studentët me dimensionin e tyre 

gramatikor, stilistik dhe pragmatik gjatë 

përdorimit të tyre në tekst 

-  që t’i njohtojë studentët me rolin e 

frazeologjisë në fjalorë dhe në përkthim 

- që t’i njohtojë studentët me rëndësinë e 

trajtimit të frazeologjizmave në mësimdhënien 

e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj (DaF) 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- t’i njohë konceptet themelore të frazeologjisë 

gjermane 

- t’i njohë aspektet stilistike dhe pragmatike të 

frazeologjisë gjatë përdorimit në tekst 

- t’i kuptojë problemet që kanë të bëjnë me mënyrën 

se si trajtohet frazeologjia ne fjalorë dhe në 

përkthim 

- ta kuptojë rëndësinë e trajtimit të frazeologjizmave 

në mësimdhënien e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj 

(DaF) 

- të krahasojë frazeologjizmat e gjuhës gjermane me 

ata të gjuhës shqipe 

- të përdorë drejt terminologjinë relevante 

- të vlerësojë në mënyrë kritike burimet dhe 

literaturën e përdorur 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                     15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 6                                       3 18 

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                             15 2.5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 8                                         2 16 
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Detyrë shtëpie 1                                         15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                         15 15 

Përgatitja për provimin final  8                                          2 16 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                          2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                                1 0.5 

Total  109.5 orë 

(109.5:25 = 

4.38) 

5 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet ligjëratave të që ofrojnë bazën 

teorike, si dhe punës praktike që realizohet në klasë, si dhe me detyra të 

vazhdueshme në shtëpi.  

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 10% 

Punimi i seminarit 15% 

Vlerësimi nga testet: testi i parë35%, testi i dytë 35%; 

 

Literatura primare:  1. Burger , H. (2015): Phraseologie. Eine Einführung am Beispiel des 

Deutschen. Berlin. 

2. Worsch, W. / Scholze-Stubenrecht, W. (2012): DUDEN 11. 

Redewendungen. Wörterbuch der deutschen Idiomatik. Mannheim: 

Dudenverlag. 

3. Palm, Ch. (1995): Phraseologie. Eine Einführung. Tübingen. 

4. Jesensek, V. (2013): Phraseologie. Kompendium für germanistische 

Studien. Maribor 

Literatura shtesë:   1. Burger et al. (2007): Phraseologie. Phraseology. Ein internationales 

Handbuch der zeitgenössischen Forschung. Berlin. New York. 

2. Chrissou, M. (2012): Phraseologismen in Deutsch als 

Fremdsprache. Linguistische Grundlagen und didaktische 

Umsetzung eines korpusbasierten Ansatzes. Hamburg. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Theoretische Grundlagen der Phraseologie 

- Die Phraseologieforschung 

Java 2: Theoretische Grundlagen der Phraseologie 

- Gegenstand der Phraseologie 
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Java 3: Merkmale der Phraseologismen 

- Polylexikalität  

Java 4: Merkmale der Phraseologismen 

- Idiomatizität    

Java 5: Merkmale der Phraseologismen     

- Stabilität 

- Variabilität    

- Modifikationen  

Java 6: Merkmale der Phraseologismen 

- Lexikalisierung, Reproduzierbarkeit  

Java 7: Basisklassifikation nach Burger (2015)      

Java 8: Testi i parë vlerësues  

Java 9: Strukturen, Typen, Klassen: Komparative Phraseologismen; Paarformeln 

Java 10: Phraseologismen im Text  

Sprichwörter:  

- Hauptmerkmale  

Java 11: Sprichwörter:  

- Formen, Funktionen; 

- Sprichwortähnliche feste Strukturen 

Java 12:   Phraseologie im Sprachenlernen 

- Phraseologie als Lern- und Lehrgegenstand 

Java 13:     Didaktisierung von Phraseologismen   

Java 14:   Konfrontative (kontrastive) Phraseologie 

- Volläquivalenz        

- Teiläquivalenz      

- Nulläquivalenz 

Java 15:    Äquivalenzbeziehungen der Phraseologismen zwischen dem Deutschen  und 

Albanischen 

- Testi i dytë vlerësues 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën në heshtje për të marrë shënime; aktivitete të tjera, siç 

janë kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet janë të ndaluara Telefonat 

mobil/të mençur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe 

të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit. Nga të gjithë pritet të jenë të sjellshëm dhe të respektueshëm 

ndaj të tjerëve gjatë diskutimeve, dhe nuk bënë të përdorët gjuhë e pahijshme. 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të 

obligueshme dhe janë pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 
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LËNDËT MËSIMORE – ME ZGJEDHJE  
 

Titulli i lëndës: : Receptimi i letërsisë gjermane (shek 18-19) te shqiptarët  

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti: Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: Receptimi i letërsisë gjermane (shek 18-19)  te 

shqiptarët 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i IV-rë  

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: 038222970/ albulena.blakaj@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim të njoftojë studentët me 

receptimin e letërsisë gjermane të shekujve 18-19 në 

gjuhën shqipe, apo te shqiptarët. Letërsia gjermane 

është mjaft e njohur tek shqiptarët dhe ka shumë vepra 

të Klasikës e Romantizmit gjerman që u përkthyen, 

shfaqën në skenë e madje patën ndikim te autorët 

shqiptarë. Janë veprat e njohura të Shillerit e Gëtes të 

cilat janë të përkthyera e të njohura në tërë botën ato 

të cilat u përkthyen mjaft herët edhe tek ne, madje ata 

konsiderohen të jenë ndër autorët e parë të huaj që 

depërtuan edhe te shqiptarët. Studentët njihen me 

poezitë e shumta, me veprat si “Fausti”, “Vuajtjet e 

Verterit të ri”, “Wilhelm Tell”, “Cubat”, përrallat e 

vëllezërve Grim e shumë të tjera të përkthyera në 

shqip, analizojnë e krahasojnë verzionet e ndryshme të 

përkthimeve të tyre, që në gjuhën shqipe nuk janë të 

pakta. 
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Qëllimet e lëndës:  Lënda Receptimi i letërsisë gjermane te 

shqiptarët (shek. 18-19) ka për objektiv  

t’i njohë studentët me autorët kryesorë të 

letërsisë gjermane të shek 18- 19, veprat e 

tyre, vendin e tyre në letërsinë botërore 

dhe receptimin e veprës së tyre te 

shqiptarët;  

 Njohja e studentëve me ndikimet, 

përafritë, ngjajshmëritë, receptimin e 

përgjithësisht jetën e veprave të letërsisë 

gjermane në vendet shqipfolëse; 

 Studentët mësojnë për ndikimin e 

shkrimtarëve gjerman e veprave të tyre te 

shkrimtarët shqiptarë 

 Kjo lëndë ka për qëllim t’i mësojë studentët 

të analizojnë dhe të gjejnë elemente të 

përbashkëta te veprat letrare të të dy 

letërsive 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të sukseshem te këtij kursi (lënde) 

studenti do të:  

- dijë për autorët kryesorë të letërsisë gjermane të shek 

18- 19, veprat e tyre, vendin e tyre në letërsinë botërore 

dhe receptimin e veprës së tyre te shqiptarët;   

 

- të dijë të dallojë ndikimet, përafritë, ngjajshmëritë, 

receptimin e përgjithësisht e jetën e veprave të letërsisë 

gjermane në vendet shqipfolëse  

 

- dijë për ndikimin e shkrimtarëve gjerman e veprave 

të tyre te shkrimtarët shqiptarë dhe për rëndësinë e 

këtyre veprave për letërsinë shqipe;  

 

-  jetë në gjendje të shkruaj një seminar të detajuar për 

ndikimin e ndonjërës vepër të letërsisë gjermane te një 

vepër e caktuar e lëtërsisë shqipe  

 

- të jetë në gjendje të gjejë elemente të përbashkëta te 

veprat letrare të të dy letërsive dhe të zhvillojë debat 

me kolegët e tij rreth kësaj 
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Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15min 4 1 

Puna në terren    

Testi, punimi i seminarit 5       1 5 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                15 30 

Përgatitja për provimin final  20 1 20 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2 1 2 

Projektet, prezantimet, etj.   

Total  95.5:25= 

3.82 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Përveq ligjeratave, orët do të koncentrohen kryesisht në prezantimet e 

diskutimet e studentëve të cilët do të punojnë edhe nga një seminar, me temë 

receptimin e ndonjërës nga veprat e letërsisë gjermane te shqiptarët. Temë 

kjo, të cilën e zgjedhin vet nga lista e dhënë. Gjatë orëve prezantohen edhe 

punimet e bëra dhe për to diskutohet në klasë. Diskutimi përfshin ndikimet, 

përafritë, ngjajshmëritë, receptimin, përkthimet dhe jetën e veprave të 

letërsisë gjermane të shek. 18-19 në vendet shqipfolëse.   

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Provimi final 70%. 
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Literatura primare:  1. Ligjëratat të përgatitura nga Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

2. Veprat kryesore të Johan W. Goethes, Friedrich Schiller-it e ndonje 

autori tjetër te shquar gjeman të këtyre shekujve dhe përkthimet e tyre në 

shqip 

3. Blakaj, Albulena: Goethe dhe receptimi i tij te shqiptaret, OM, 

Prishtine, 2017 

 

Literatura shtesë:   1. Grabovszki, Ernst: Vergleichende Literaturwissenschaft für 

Einsteiger, UTB, Stuttgart; 2011  

2. Leskovec, Andrea: Einführung in die interkulturelle 

Literaturwissenschaft, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2011  

3. Wierlacher A.: Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und 

Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung. 

Iudicum, München, 1993. 

4.  Jordan, L./Kortländer, B. (Hgg.) 1995: Nationale Grenzen und 

internationaler Austausch. Studien zum Kultur- und 

Wissenschaftstransfer in Europa. Narr, Tübingen. 

 

 

  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon 

më shumë se tri here atëherë nuk merrë nënshkrim). Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; 

studenti merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Profesorin. 
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Titulli i lëndës: LETËRSI ZVICERANE  

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i 

letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Letërsi zvicerane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti IV, semestri VII  

Numri i orëve në javë: 2+2 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Naim Kryeziu 

Të dhënat kontaktuese:  naim.kryeziu@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda e letërsisë zvicerane synon t’i njohë studentët 

me veçoritë më të rëndësishme të zhvillimit të kësaj 

letërsie. Siç dihet, letërsia zvicerane ndahet, sipas 

trevave gjuhësore, në letërsi gjermane, franceze, 

italiane dhe retoromane. Por letërsia e krijuar në trevën 

gjermanishtfolëse të Zvicrës është njësoj si edhe 

letëristë e krijuara në trevat e tjera gjermanishtfolëse, 

për shembull, letërsia austriake. Këto dy letërsi, pra, 

letërsia zvicerane dhe letërsia austriake, i takojnë 

secila një hapësire të veçantë gjeografike, por nuk janë 

letërsi të ndryshme, sepse që të dyja i përkasin 

hapësirës kulturore gjermane dhe bëjnë pjesë në 

letërsinë gjermane.  

Gjatë zhvillimit të kësaj lënde studentët do të 

përvetësojnë karakteristikat më thelbësore të letërsisë 

zvicerane, ndihmesën që kanë dhënë autorët përkatës 

dhe veprat e tyre në letërsinë gjermane. Studentët do 

të njihen gjithashtu me shkrimtarët dhe me poetët e 

mëdhenj zviceranë, siç janë: Jermias Gothelfi, Gotfrid 

Keleri, Konrad Ferdinand Majeri, Jakob Kristof Herri, 

Johana Spyri, Peter Bihseli, Tomas Hyrlimani, Fridrih 

Dyrrenmati, Maks Frishi, Robert Valzeri dhe dy 

laureatët e çmimit Nobel për letërsinë, Karl Shpitleri 

dhe Herman Hesja. 

 

mailto:naim.kryeziu@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Lënda “Letërsi Zvicerane” synon që studenti:  

 studimi i epokave të zhvillimit të historisë së 

letërsisë zvicerane 

 njohja e karakteristikave më kryesore të 

letërsisë zvicerane 

 njohja e veprave dhe autorëve të letërsisë 

zvicerane. 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas mbarimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në 

gjendje të njohë 

 letërsinë zvicerane në përgjithësi 

 zhvillimet dhe karakteristikat e letërsisë 

zvicerane 

 autorët zviceranë dhe veprat e tyre 

 rëndësinë e letërsisë zvicerane 
ndihmesën e letërsisë zvicerane në lëmin kulturor 

të Zvicrës. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 (90 min.) 15 22.50 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime 1 (60 min.)               15 15 

Punë praktike 1 (60 min.) 15 15 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 0.25                          15 3.75 

Përgatitje për biseda ndërvepruese në lidhje me 

leksionet e zhvilluara 

0.25   15 3.75 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 1                                15 15 

Detyrë shtëpie 0.75 15 11.25 

Mësimi individual (në bibliotekë ose në shtëpi) 0.50                          15 7.50 

Përgatitja për provimin përfundimtar 3                                1 3 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 0.25                           15 3.75 

Projektet, prezantimet, etj. 0.50                           15 7.50 
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Total  109.36:25=4.37 

4 ETCS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me shpjegime përkatëse. Gjatë 

shpjegimeve zbatohet metoda ndërvepruese. Në fillim të ligjëratës zhvillohet 

gjithmonë debat për leksionin e mëparshëm. Në fund të ligjëratës bëhet një 

përsëritje e përbashkët e leksionit pasues. 

Metodat e vlerësimit:  Testi i parë 15 % 

 Testi i dytë 15 % 

 Pjesëmarrja aktive në ligjërata 15% 

 Vijimi i rregullt në mësim 5 % 

 Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) 50% 

Literatura primare:  1. ,,Schweizer Literaturgeschichte” 

Hrsg.: Peter Rusterholz und Andreas Solbach 

Verlag: Metzler, 2007 

ISBN-13: 97883476017369 

2. Literaturwissenschaft: ,,Macht in der deutsch-schweizer Literatur” 

Deutsch herausgegeben von Martins de Oliveira, Reresa; Vilas-

Boas, Gonçalo 

Verlag: Frank & Timme, 2012 

ISBN -13: 9783865964113 

3. ,,Europäische Kulturbeiträge im deutsch-schweizerischen 

Schrifttum von 1850-2000 “ 

Autoren: Joserf Rattner und Gerhard Danzer 

Verlag: Königshausen & Neumann GmbH, 2003 

Literatura shtesë:   2. Knaurs Lexikon der Weltliteratur, OSBN 3-426-26625-3, Krywalski, 

Diether (Hrsg), München: Droemer Knaur 1992 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Fillesat e letërsisë zviceranë deri në 1700: Periudhat – historia - letërsia. 

Java 2: Topografia letrare. 

Java 3: Tipet e autorëve. 

Java 4: Fillesat letrare: Lirika, epika dhe dramatika. 

Java 5: Letërsia shkencore – gjermanisht në mësimet universitare. 
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Java 6: Shekulli i tetëmbdhjetë (1700-1830): Kufizimet kohore dhe gjeografike; 

Iluminizimi dhe realizmi; Kosmopolitizmi; Zvicëra në Evropë; Kultura në 

Zvicër në pjesën gjermanishtfolësese. 

Java 7: Kultura shoqërore. 

Java 8: Gotfrid Keler (Gottfriede Keller) – Letërsia që nga koha e themelimit të shtetit 

federal  

Java 9: Veprat e Gotfrid Kelerit: “Veshja të bën njëri” dhe “Romeo dhe Zhuljeta në 

fshat”. 

Java 10: Herman Hese (Hermann Hesse): Periudha prej 1914 deri në Luftën e Dytë 

Botrore. 

Java 11: Verprat e Herman Heses: “Narcisi dhe Gojarti” dhe “Loja e rruazave prej 

qelqi”. 

Java 12:   Letërsia  pas 1945 – Maks Fish (Max Frisch) dhe Fridrih Dyrrenmat (Friedrich 

Dürrenmatt). 

Java 13:     Veprat e Maks Frishit: “Homo Faber” dhe “Don Juan” . 

Java 14:   Fridrih Dyrrenmat (Friedrich Dürrenmat): Shpirti i letërsisë zvicërane. 

Java 15:    Verprat e Fridrih Dyrrenmatit: “Dyshimi” dhe “Vizita e zonjës plakë”. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët duhet të vijnë me kohë në auditor, sepse ardhja me vonesë sjell ndërprerjen e mësimit dhe pengon, 

çrregullon e shpërqendron vëmendjen e studentëve. Gjatë orës së mësimit nuk lejohet përdorimi i mjeteve 

elektronike, sepse shkaktojnë zhurmë ose pengesa të tjera. 
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Titulli i lëndës: Gjermanishtja për qëllime akademike 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Gjermanishtja për qëllime akademike 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i IV semestri i VII 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti 

Të dhënat kontaktuese:  vjosa.hamiti@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Gjermanishtja për qëllime akademike është lëndë 

praktike, jo-teorike, që ka për qëllim t’u ndihmojë 

studentëve të zhvillojnë shkathtësitë akademike 

studiuese. 
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Qëllimet e lëndës: Lënda ka për qëllim t’i aftësojë studentët  

 të shkruajnë në mënyrë më efikase,  

 të zhvillojnë të kuptuarit e leximit,  

 të ushtrojnë dhe të përmirësojnë shkathtësitë e 

tyre të të dëgjuarit dhe të folurit në mënyrë që 

të kenë sukses në mjedis akademik.  

 t’i nxisë shkathtësitë e të menduarit kritik, 

              mësimin e pavarur dhe përgatitjen e 

studentëve                              për menaxhimin e kohës 

dhe për të punuar me internet. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies:  Të zotërojnë strategjitë që i paraprijnë të të 

shkruarit; 

 Të shkruajnë paragrafë kohezivë (fjalia 

tematike e qartë, fjalitë mbështetëse dhe  

 Të rishikojnë dhe redaktojnë tekste akademike; 

 Të demonstrojnë aftësi për të lexuar në mënyrë 

kritike dhe të analizojnë tekste thelbësore 

akademike; 

 Të nxjerrin kuptimin e fjalëve të panjohura dhe 

grupeve të fjalëve; 

 Të dëgjojnë për të kuptuar thelbin; 

 Të dëgjojnë për të nxjerrë informatën 

specifike;  

 Të përdorin strategjitë për të folur në mënyrë 

efikase për tema akademike; 

 Të përdorin fjalorin e natyrës akademike; 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   
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Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.30 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 8                                2 16 

Detyrë shtëpie 1                                15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                15 30 

Përgatitja për provimin final  2                                 4 4 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                 2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                       1 0.5 

Total  101.8: 25=4,072 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Pasi që lënda është praktike, literature do t’u caktohet studentëve sipas 

nevojave të tyre. Nevojat do të identifikohen gjatë dhënies së detyrave, 

pjesëmarrjes në klasë dhe diskutimeve gjatë konsultimeve. Nga studentët 

kërkohet të përfundojnë një sërë detyrash individuale dhe grupore. 

 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 10%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Punimi seminarik  60%; 

Literatura primare:  1. Esselborn- Krumbiegel, Helga. (2010) Richtig wissenschaftlich schreiben. 

Wissenschaftssprache in Regeln und Übungen, UTB, Stuttgart,  

2. Karmasin, Mathias, Ribing, Rainer. (2010) Die Gestaltung 

wissenschaftlicher Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Stuttgart, 

Bünting. 

3. Karl-Dieter; Bitterlich, Axel; Postpiech, Ulrike. (2000) Schreiben im 

Studium  mit Erfolg, Ein Leitfaden, Berlin,  

4. Grätz, Frank. (2006) Duden. Wie verfasst man wissenschaftliche 

Arbeiten?: Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion. von 

Bibliograph. Institut Ag. 

Literatura shtesë:   1. Eco, Umberto. (2005) Wie man eine wissenschaftliche Abschlußarbeit 

schreibt. von C.F. Müller  

2. Pospiech, Ulrike. (2005) Duden Ratgeber - Wie schreibt man 

wissenschaftliche Arbeiten?: Alles Wichtige von der Planung bis 

zum fertigen Text. von Bibliograph. Institut Mannheim 
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Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Lehrveranstaltung  

Java 2: Wissenschaftliches Arbeiten - Was ist das bzw. soll das sein? 

Java 3: Zur Funktion des Schreibens im Studium  

Java 4: Schreiben im Studium: 

Sprechen und schreiben  

Texte produzieren  

Wissenschaftlich schreiben  

Den Schreibprozess organisieren  

Sieben Etappen des wissenschaftlichen Schreibens 

Java 5: Vorhandenes Wissen als Erkenntnisquelle (Literaturrecherche, -analyse und -

verarbeitung) 

Java 6:  Typen wissenschaftlicher Arbeiten 

Java 7: Themenauswahl und Formulierung der Forschungsfrage  

Von der Forschungsfrage zum Forschungsdesign (Wie geht man bei der 

Beantwortung der Forschungsfrage vor?) 

Java 8: Richtig zitieren: warum, wann und wie: 

Formale Hinweise zum Zitieren  

Formen des Quellenbelegs  

Inhaltliche Hinweise zum Zitieren  

 Das Literaturverzeichnis 

Java 9: Sprache und Stil einer wissenschaftlichen Arbeit: 

Anforderungen an die Sprache 

Java 10:  Sprache und Stil einer wissenschaftlichen Arbeit: 

Die Wortebene  

Die Satzeben 

Java 11: Argumentieren und gliedern 

Den Gang der Argumentation bestimmen  

Die Schritte der Argumentation bestimmen  

Die Gliederung des Textes festlegen 

Java 12:   Den Text schreiben und überarbeiten: 

Die Arbeitsweise festlegen 

Schreibstrategien nutzen 

Java 13:     Den Text schreiben und überarbeiten: 

Die Rohfassung überarbeiten  

Das Layout optimieren 

Java 14:   Seminararbeit 
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Java 15:    Seminararbeit  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri 

mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë 

e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e 

tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, 

siç parashihet me rregulloret e UP-së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulli i lëndës: Gjuhësi kontrastive 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: 
Gjuhësi kontrastive 

Niveli: BA 
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Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i IV-të, semestri i VII-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Vjosa Hamiti 

Të dhënat kontaktuese:  vjosa.hamiti@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Gjuhësia kontrastive merret me përshkrimin e 

ngjashmërive dhe dallimeve mes gjuhëve të ndryshme 

(perspektiva interlinguale) dhe brenda një gjuhe 

(perspektiva intralinguale; p.sh. aspektet e 

gjermanishtes në Gjermani, Austri dhe Zvicër). 

Trajtimi i aspekteve morfosintaksore dhe leksikore 

ishin fillimisht në fokus të studimeve kontrastive, 

ndërsa sot trajtohen edhe aspekte tjera: tekstore, të 

analizës së diskursit e sociolinguistike. Kjo lëndë jep 

një pasqyrë të fazave dhe fokusit të hulumtimit të 

gjuhësisë kontrastive. 

Qëllimet e lëndës:  Të shpjegohen nocionet themelore të 

gjuhësisë kontrastive 

 Të mësohen metodat e analizës gjuhësore 

kontrastive 

 Të shqyrtohen dukuri të ndryshme 

gjuhësore të shqipes dhe gjermanishtes 

duke zbatuar metodat e gjuhësisë 

kontrastive 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studenti do 

të jetë në gjendje që: 

 t’i identifikojë dhe t’i shpjegojë nocionet që kanë të 

bëjnë me gjuhësinë kontrastive në përgjithësi  
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 t’i diskutojë fushat më problemore strukturore dhe 

funksionale nga perspektiva interlinguale 

(ndërmjet gjermanishtes dhe shqipes) dhe ajo 

intralinguale (brenda varianteve të ndryshme të 

gjermanishtes në Gjermani, Austri dhe Zvicër)  nën 

dritën e studimeve kontrastive  

 ta bëjë një kontrastim të një dukurie të caktuar 

gjuhësore strukturalisht, funksionalisht dhe 

semantikisht, duke u nisur nga  gjermanishtja ose 

shqipja 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar 2                                  4 8 

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.30 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 6                                 2 12 

Detyrë shtëpie 1                                 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                 15 30 

Përgatitja për provimin final    

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                             5 10 

Projektet, prezantimet, etj. 2                               2 4 

Total  111.3 : 25=4.452 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që 

ofrojnë bazën teorike, ushtrimeve ku krahasohen aspekte të ndryshme të 

gjermanishtes dhe shqipes, përgatitjes dhe prezantimit të punimeve 

seminarike. 
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Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 5%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi1 5%;  

Punimi seminarik (Provimi final) 70%. 

Literatura primare:  1. Rein, Kurt (1983): Einführung in die kontrastive Linguistik. Darmstadt: 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 

2. Gnutzmann, Claus (1990): Kontrastive Linguistik. Frankfurt a.M. u.a.: 

Lang 

3. Wildenauer-Józsa, Doris (2005): Sprachvergleich als Lernstrategie. Eine 

Interviewstudie mit erwachsenen Deutschlernenden. Freiburg im 

Breisgau: Fillibach. 

4. Linke, Angelika/Markus Nussbaumer/Paul R. Portmann (2004): 

Studienbuch Linguistik. 5. Aufl. Tübingen. (Reihe Germanistische 

Linguistik 121.)  

Literatura shtesë:   28. Kocsany, P. (2010): Grundkurs Linguistik, UBT, W. Fink Verlag, 

Paderborn; 

29. Busch, A./ Stenschke, O. (2007): Germanistische Linguistik, 

Narr:Tübingen 

30. Putzer, O. (1994): Fehleranalyse und Sprachvergleich, Hueber 

Verlag, Ismaning 

31. Heringer, Hans Jürgen (2004): Interkulturelle Kommunikation. 

Tübingen: Francke 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Lehrveranstaltung  

Java 2: Gegenstand und Definitionen der Kontrastiven Linguistik. 

Zur Stellung der Kontrastiven Linguistik.  

Java 3: Zwei Aspekte e  Komparabilität impliziert zwei Aspekte 

      a) Objektsprachlichen 

b)  Metasprachlichen (die Komparabilität der Beschreibungen) 

Java 4: Bisherige Entwicklung 

Kontrastiver Aspekt in der neueren Sprachwissenschaft.  

Kritik an der kontrastiven Linguistik. 

Java 5: Ziele und Aufgaben der kontrastiven Linguistik heute.  

Java 6: Tertium comparationis. 

Java 7: Kontrastieren von Sprachen (Invarianz, Äquivalenz, Adäquatheit) 

Java 8: Methodische Grundannahmen. 
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Java 9: Kontrastive Phonologie. 

Java 10: Kontrastive Morphologie.  

Java 11: Kontrastive  Syntax. 

Java 12:   Kontrastive Lexikologie und kontrastive Phraseologie. 

Java 13:     Seminararbeit  

Java 14:   Seminararbeit 

Java 15:    Seminararbeit 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri 

mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë 

e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e 

tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave disiplinore, 

siç parashihet me rregulloret e UP-së. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMESTRI I TETË 

LËNDËT MËSIMORE – TË OBLIGUESHME 

 
 

Titulli i lëndës: Metodikë me praktikë profesionale të mësimdhënies 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

 

Titulli i lëndës: Metodikë me praktikë profesionale të mësimdhënies 

Niveli: BA  
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Statusi i lëndës: obligative 

Viti i studimeve: viti IV, semestri VIII 

Numri i orëve në javë: 2 ligjërata + 2 praktikë shkollore 

Kreditë ECTS: 5 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. dr. Milote Sadiku 

Të dhënat kontaktuese:  milote.sadiku@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Kjo lëndë është vazhdimësi e lëndës “Metodikë e 

gjuhës gjermane me observim”. Lënda u ofron 

studentëve-mësimdhënës që ta kryejnë praktikën e 

tyre si mësimdhënës dhe të avancojnë shkathtësitë e 

tyre të mësimdhënies në shkolla e mesme të ulëta dhe 

të larta. Në pjesën e parë do të analizohet  

mësimdhënia si dhe teori të tjera të rëndësishme, gjatë 

të cilave studentët do të kenë mundësi që të sjellin 

propozime të veta rreth mësimdhënies. Përveç kësaj 

ata do të përgatiten për praktikën profesionale në 

shkolla (hospitimin). Në pjesën e dytë studentët do të 

hospitojnë dhe do të japin mësim nën mbikëqyrjen e 

mësimdhënësve me përvojë në DaF-klasa “reale”. Në 

grupe të vogla i analizojnë orët e vrojtuara mësimore. 

Me këtë rast i shfrytëzojnë kriteret e observimit të 

mësimdhënies të cilat i kanë nxënë gjatë ligjëratave 

dhe ushtrimeve. Në fund ata planifikojnë vetë një njësi 

mësimore të cilën e mbajnë në shkollë. Përvojat e tyre 

nga ligjëratat dhe nga praktika profesionale (hospitimi 

dhe mbajtja e orës mësimore) i dokumentojnë në një 

raport me shkrim, në të cilin reflektohet edhe procesi i 

tyre mësimor. Njohuritë teorike janë kusht për punën 

praktike në shkollë, e cila përbëhet prej dhjetë 

hospitimeve të obligueshme dhe prej një ore 

mësimore. 

Përmbajtja e lëndës: 

a) pjesa teorike përfshinë: 

parime didaktike dhe metodike, përshkrimi i 

metodave të mësimdhënies, fazat e orës mësimore, 

mjetet mësimore, mediet në mësimdhënien e gjuhës 

gjermane si gjuhë e huaj (DaF); puna me tekste; 

mësimdhënia e leksikut, mësimdhënia induktive dhe 

deduktive e gramatikës, burimet e gabimeve dhe 

korrektimi i gabimeve, testimi dhe provimi, përgatitja 

e orës mësimore. 

mailto:milote.sadiku@uni-pr.edu
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b) pjesa praktike përfshinë: 

librat mësimorë në mësimdhënien e gjuhës gjermane 

si gjuhë e huaj; vrojtimi i mësimit gjatë hospitimeve; 

përgatitja e pavarur për orën e vet mësimore 

(Lehrprobe).  

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është: 

- që  t’i aftësojë studentët që të planifikojnë dhe 

zbatojnë në praktikë orët mësimore duke kryer 

praktikën e tyre si mësimdhënës dhe avancuar 

shkathtësitë e tyre të mësimdhënies në shkolla e 

mesme të ulëta dhe të larta,  

- që t’ua mundësojë studentëve që të zhvillojnë 

strategjitë menaxheriale për të trajtuar çështjet e 

zakonshme në klasë kur paraqiten 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jenë 

në gjendje: 
- të planifikojnë orë efikase duke përdorur njohuritë 

për nevojat e studentëve 

- të zhvillojnë reflektimin dhe filozofinë e 

mësimdhënies  

- të zhvillojnë shkathtësitë praktike që nevojiten për 

të analizuar dhe vlerësuar mësimdhënien  

- të zhvillojnë strategjitë menaxheriale për të 

trajtuar çështjet e zakonshme në klasë kur 

paraqiten 

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                     15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike 2                                     15 22.5 

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                             15 2.5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 7                                       3 21 

Detyrë shtëpie 1                                        15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                        15 15 
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Përgatitja për provimin final  8                                         2 16 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                         2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 45 min                               2 1.5 

Total  120 orë 

(120:25 = 

4.8) 

5 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet ligjëratave të shkurtra 

informative që ofrojnë bazën teorike, si dhe mikro-mësimdhënies në grupe 

të vogla. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në klasë dhe të 

bashkëpunojnë me kolegët, si dhe janë të obliguar që të hospitojnë në orët 

e mësimit të gjuhës gjermane në shkolla të mesme të ulëta dhe të larta dhe 

të shkruajnë një raport rreth kësaj.   Puna praktike e studentëve 

përmbushet në shkolla të arsimit fillor e të mesëm, ku studentët kanë për 

detyrë që të hospitojnë dhjetë orë të gjuhës gjermane dhe të mbajnë vet një 

orë mësimore.  

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 60%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5% 

Praktika në shkollë 30% 

Raporti i hospitimit 30% 

Provimi final 30% 

 

Literatura primare:  1. Brinitzer et al (2013): DaF unterrichten. Stuttgart. 

2. Bimmel, Peter/Kast, Bernd/Neuner, Gerd (2017): Deutschunterricht 

planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen. Fernstudieneinheit 18. 

3. Barbara Ziebell/ Annegret Schmidjell (2012): Unterrichtsbeobachtung 

und kollegiale Beratung. Fernstudieneinheit 32 

4. Hoffmann, Bernhard (2015): Der Unterrichtsentwurf. Leitfaden und 

Praxishilfe. Baltmannsweiler. 

5. Huneke/Steinig (2013): Deutsch als Fremdsprache. Eine Einführung. 

Berlin. 

6. Neuner, Gerhard/Hunfeld, Hans (2002): Methoden des 

fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung. 

(Fernstudieneinheit 4). 

7. Storch, Günther (1999). Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. 

Theoretische Grundlagen und praktische Unterrichtsgestaltung. Köln 

[u.a.]: W. Fink. 
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Literatura shtesë:   1. Bredel, Ursula/ Pieper, Irene (2015): Integrativer Deutschunterricht. 

2. Becker, Georg E.: Unterricht planen. Handlungsorientierte Didaktik, 

Teil I. Weinheim, Basel, Berlin 2004 

3.Fernstudieneinheiten 1-3, 5-17 dhe 19-32 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Inhalt, Ziele und Gliederung der Lehrveranstaltung, Grundbegriffe 

Java 2:  Fertigkeiten: Sprechen 

Java 3:  Fertigkeiten: Hören 

Java 4:  Fertigkeiten: Schreiben 

Java 5:  Fertigkeiten: Lesen 

Java 6:  Basiskompetenzen: Wortschatz 

Java 7:  Basiskompetenzen: Grammatik und Phonetik 

Java 8:  Basiskompetenzen: Landeskunde und interkullturelles Lernen im 

Unterricht 

Java 9:  Interaktion im DaF-Unterricht:  

a) Sozialformen des Unterrichts  

b) Übungen und Aufgaben 

Java 10:  Lehrerfragen 

 Korrigieren 

Java 11:  Heterogenen Lerngruppen und Binnendifferenzierung 

Java 12:    Strategien und Lernerautonomie 

 Medien- und Aktivitätenrepertoire 

Java 13:      Unterrichtsplanung 

Java 14:    Tests und Prüfungen 

Java 15:    Testi final 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën në heshtje për të marrë shënime; aktivitete të tjera, siç 

janë kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet janë të ndaluara Telefonat 

mobil/të mençur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe 

të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit. Nga të gjithë pritet të jenë të sjellshëm dhe të respektueshëm 

ndaj të tjerëve gjatë diskutimeve, dhe nuk bënë të përdorët gjuhë e pahijshme. 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të 

obligueshme dhe janë pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 
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Titulli i lëndës: Përkthim letrar  

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti: Gjuhë dhe 

Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: Vepra të zgjedhura të letërsisë moderne 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i IV-rë  

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Albulena Blakaj-Gashi 

Të dhënat kontaktuese:  Tel: 038222970/ albulena.blakaj@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Lënda “Përkthim letrar” është lëndë e cila ka për 

qëllim të t’u ndihmojë studentëve të aftësohen në 

përkthimin e teksteve letrare nga gjermanishtja në 

shqip dhe anasjelltas. Kombinohet teoria me praktikën 

duke u marrë me përkthimin e formave epike, të 

autorëve të ndryshëm, kryesisht të shek 19. e 20. 

Tekstet, së pari lexohen, pastaj diskutohen e 

përkthehen. Studentët mësojnë paraprakisht çështjet 

themelore, të rëndësishme për përkthyesit, siç janë: 

hulumtimi paraprak, të punojnë me fjalorë dhe nga 

opcionet e shumta të dhëna në fjalor të zgjedhin fjalën 

e duhur, interneti dhe tekstet paralele.  Mësohen të mos 

bartin rregullat gramatikore, morfologjike e sintaksore 

nga njëra gjuhë në tjetrën. Përveç kësaj përpunohen 

edhe strategjitë e përkthimit. Merren edhe tekste që 

tanimë janë përkthyer në shqip, një apo më shumë 

herë. Mësohen të krahasojnë përkthimet dhe të 

dallojnë një përkthim të suksesshem nga një jo i mirë. 
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Qëllimet e lëndës:  Kjo lëndë ka për qëllim t’u ofrojë studentëve 

njohuri për përkthimin si proces dhe 

dimensionet e tij.  

 Ka për qëllim t’u ofrojë praktikë profesionale 

të përkthimit të teksteve të ndryshme letrare 

nga gjuha gjermane në atë shqipe dhe 

anasjelltas. 

 Kjo lëndë ka për qëllim që përmes punës 

praktike t’i aftësojë studentët të përkthejnë 

tekste të fushës së letërsisë. 

 Thellimi i njohurive gjuhësore që zbatohet në 

fusha specifike  

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të sukseshem te këtij kursi (lënde) 

studenti do të:  

 dijë për rëndësinë e përkthimit letrar si 

pasurim kulturor dhe urë lidhëse mes dy 

kulturash; 

 Ta kuptojë përkthimin si proces të bartjes së 

kuptimit e jo të fjalëve të veçanta 

 

 t’i identifikojë, t’i definojë dhe t’i 

verbalizojë problemet e procesit të 

përkthimit dhe të gjejë zgjidhje 

 

 dijë të përdorë fjalorin dhe të zgjedhë fjalën 

e duhur gjatë përkthimit, si dhe të përkthejë 

drejt pa shumë gabime morfologjike e 

sintaksore dhe pa i bartur rregullat 

sintaksore nga njëra gjuhë në tjetrën  

 

 të mund të përkthejë pa shumë mund tekste 

letrare të një vështirësie mesatre nga gjuha 

gjermane në atë shqipe dhe anasjelltas, 

 

 dallojë një përkthim të suksesshëm nga një i 

dobët 

 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 
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Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime -  

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10min 15 2.5 

Puna në terren    

Testi, punimi i seminarit        

Detyrë shtëpie  3 15 45 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2               15 30 

Përgatitja për provimin final  4        2 8 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2       1 2 

Projektet, prezantimet, etj. 1       1 1 

Total  111:25= 

4.44 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Gjatë një semestri me tri orë në javë punohet intenzivisht me tekste të 

zgjedhura letrare të cilat janë përkthyer nga studentët paraprakisht 

lexohen, diskutohen. Përkthehen tekste edhe gjatë orës dhe problemet e 

ndryshme që hasen me këtë rast, zgjidhen aty për aty. Punohet 

individualisht dhe pastaj në grup duke krahasuar përkthimet e njëri-

tjetrit dhe duke u munduar të zgjedhin përkthimin e qëlluar. Punohet 

poashtu në grupe të cilat analizojnë dhe krahasojnë përkthimet e 

ndryshme të së njejtës vepër, p.sh. nga gjermanishtja në shqip apo edhe 

anasjelltas dhe diskutohet për dallimet dhe ngjajshmëritë, si dhe 

krahasohen me veprën në origjinal. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 20%;  

Provimi final 70%. 

Pasi që studentët gjatë tërë semestrit do të punojnë intenzivisht, ata 

edhe do të notohen për çdo punën: përkthimet, detyrat e shtëpisë që 

bëjnë, kurse në fund të semestrit mbahet provimi përfundimtar i cili 

është me shkrim. 
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Literatura primare:  - Tekste të zgjedhura nga vepra të njohura të letërsisë moderne e 

bashkëkohore në gjuhën gjermane dhe shqipe, si dhe: 

 Nord, C. 2003. Textanalyse und Übersetzen: theoretische 

Grundlagen, Methode und didaktische Anwendung einer 

übersetzungsrelevanten Textanalyse. Tübingen: Groos, cop. 

 Gentzler, E. 2001. Contemporary translation theories. 

Clevedon (etc.): Multilingual Matters. 

 Prunč, E. 2002. Einführung in die Translationswissenschaft. 

Institut für Translations-wissenschaft, Universität Graz. 

Literatura shtesë:    “Übersetzer und Dolmetscher” Hrsg. Volker Kapp 1993: 

Francke Verlag, Tübingen und Basel 6. Nord, C 1991: 

Einführung in das funktionale Übersetzen, Francke Verlag, 

Tübingen   

 Tupja, E 2000: Keshilla nje perkthyesi te ri, Onufri, Tiranë 

 

Hartimi i planit mësimor  

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in das Fach: Literarische Übersetzung 

Java 2: Grundregeln der Übersetzung 

Java 3: Übersetzung als Prozes; Übersetzung als Sprach- und Kulturmittlung 

Java 4: Literarische Übersetzung und desen Rolle für den interkulturellen 

Austausch 

Java 5: Übersetzung verschiedener Literarischer Formen 

Java 6: Die  Übersetzung von Prosatexten 

Java 7: Die  Übersetzung des Dramas 

Java 8: Die  Übersetzung von lyrischen texten 

Java 9: Prosaübersetzung aus dem Deutschen 

Java 10: Prosaübersetzung aus dem Albanischen 

Java 11: Lyrikübersetzung aus dem Deutschen 

Java 12:   Lyrikübersetzung aus dem Albanischen 

Java 13:     Vergleich  von Prosatexten aus dem deutschen übersetzten Werken  

Java 14:   Vergleich  von texten aus der deutschen übersetzten Lyrik  



 278 

Java 15:    Wiederholung  

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studenti është i obliguar të vijojë ligjeratat. Nese studenti nuk vijon mësimin me rregull (mungon më shumë 

se tri hëre atëherë nuk merr nënshkrim. Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti 

merr note negative.Vlejnë kodi e mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për Course instructorn. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulli i lëndës: Histori e gjuhës gjermane 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Histori e gjuhës gjermane 

Niveli: BA 
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Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i IV-të | Semestri i VIII-të 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit  

Mësimdhënësi:     Prof. asoc. dr. Teuta Abrashi 

Të dhënat kontaktuese:  teuta.abrashi@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Lënda do të përqendrohet në historinë e gjuhës gjermane 

nga fillimi deri në kohën e sotme duke pasur parasysh 

periudhat e ndryshme historike, siç është gjuha gjermane 

e vjetër, gjuha gjermane e mesme dhe gjuha gjermane e 

lartë në krahasim më kulturën dhe historinë në përgjithësi 

duke përfshirë edhe kornizën sociale. Pas përfundimit të 

kësaj lënde, studenti do të ketë njohuri elementare rreth 

historisë së gjuhës dhe kulturës gjermane, prejardhjes së 

fjalëve, emrave, toponimeve, ndikimeve ndërgjuhësore 

(nga frëngjishtja, latinishtja, etj.) si dhe zhvillimit të saj 

nga indoevropianishtja. 

Qëllimet e lëndës: Të vetëdijësojë studentët për aspekte të veçanta të historisë 

e gjuhës gjermane 

Të zgjerojë njohuritë e tyre për periudhat e ndryshme 

historike dhe njohuritë themelore teorike për strukturën 

historike gjuhësore të gjermanishtes 

Të përfitojnë njohuri të përgjithshme për kulturën dhe 

shoqëritë e vendeve gjermanofolëse 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në 

gjendje: 

- t’i dallojë konceptet themelore teorike të historisë 

së gjuhës gjermane 

mailto:teuta.abrashi@uni-pr.edu
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- t’i identifikojë periudhat e zhvillimit të gjuhës 

gjermane  

- t’i identifikojë ndryshimet fonetike dhe 

gramatikore që ka pësuar gjermanishtja në 

periudha të ndryshme të zhvillimit të saj historike 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në për puthje me rezultate te nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                15 22.5  

Teori/Punë në laborator/Ushtrime                            

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.5  

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 8                                2 16  

Detyrë shtëpie 1                                15 15  

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 3                                15 45  

Përgatitja për provimin final  5                                2 10 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                      1.5           0.5 

Total  107.5:25 = 

4.3 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Studentët janë të obliguar t’i lexojnë materialet përkatëse para orës. Mësimdhënia 

dhe mësimnxënia nuk do të shihen të ndara preras, sipas procedurave rigjide, por 

do të jenë vazhdimisht të ndërlidhura me njëra tjetrën, si marrje dhe dhënie e 

ndërsjellë, që i ofrojnë mundësi secilit student të marrë pjesë në këtë proces dhe të 

japë kontributin personal në prodhimin e vazhdueshëm të dijes.  

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Aktiviteti në orë 20% 

Provimi 70% 

Provimi: 

Provim përmbledhës në afatin e provimeve. Provimi është vetëm me shkrim 
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Literatura primare:  8. Ligjëratat të përgatitura nga prof.ass.dr.Teuta Abrashi 

9. Speyer, Augustin (2010): Deutsche Sprachgeschichte. UTB Profile, 

Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen. 

10. Ernst, Peter (2006): Deutsche Sprachgeschichte- Eine Einführung in die 

diachrone Sprachwissenschaft des Deutschen. UTB basics,WUV Facultas, 

Wien. 

11. Brundin, Gudrun (2004): Kleine deutsche Sprachgeschichte. UTB, Wilhelm 

Fink Verlag, München. 

12. Wolff, Gerhart (2004): Deutsche Sprachgeschichte von den Anfängen bis zur 

Gegenwart, 5. Auflage. UTB, A. Francke Verlag, München und Basel. 

Literatura shtesë:   1. Busch,A./Stenschke,O.(2007): Germanistische Linguistik, Tübingen: Narr 

Franke  (S.75-114) 

2. Duden- Grammatik (2005)Bd.4 Mannheim  

3. Engel U (2004): Deutsche Grammatik, München  

4. Meibauer, J. (et.all) (2002): Einführung in die germanistische Linguistik, 

Stuttgart:Metzler  (S.15-67)  

5. Vater, H. (1996): Einführung in die Sprachwissenschaft, München: Fink (S.68-

103)  

 

Hartimi i planit mësimor  

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Histori e gjuhës gjermane: Hyrja dhe përcaktimi i konceptit 

Lënda dhe detyrat e historisë së gjuhës gjermane 

Historia e gjuhës gjermane dhe disiplinat e tjera shkencore / lidhja dhe topika 

Java 2: Historia para dhe e hershme e Gjuhës Gjermane 

Indoevropianishtja 

Metodika e linguistikës historike-krahasimtare 

Struktura gjuhësore e indoevropianishtjës 

Java 3: Gjuha Gjermanike (Germanisch) 

Struktura etnike dhe gjuhësore 

Java 4: Gjuhët Gjermanike 

Ndryshimet e zanoreve dhe bashkëtingëlloret nga indoevropianishtja në gjuhët 

gjermanike (die erste Lautverschiebung) ligji i Vernerit (das Verner’sche Gesetz) 

Java 5: Gjuha gjermane e vjetër e lartë (Althochdeutsch) 

Zhvillimet gjuhësore 

Java 6: Gjuha gjermane e mesme e lartë (Mittelhochdeutsch) 

Karakteristikat gjuhësore 

Java 7: Gjuha gjermane e hershme e larte dhe te re (Frühneuhochdeutsch) 

Zhvillimet gjuhësore të mbrendshme dhe të jashtme 

Java 8: Gjuha gjermane e re të lartë 

Shekulli i 19-të 

Java 9: Nga 1875 deri sot 

Përpjekje për unifikimin gjuhësore  

Kushtet të reja 



 282 

Java 10: Gjuha e të folurit 

Java 11: Purizëm e shek. 19-të 

Java 12:   Rruga deri te norma gjuhësore 

Java 13:     Gjuha Gjermane pas viti 1945 

Java 14:   Tendencat e gjuhës së sotme gjermane 

Java 15:    Përsëritje e lëndës 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. 

Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 

Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i 

nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulli i lëndës: Letërsia gjermane pas 1945 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti I Filologjisë 

Titulli i lëndës: Letërsia gjermane pas 1945 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: I obligueshëm 

Viti i studimeve: Viti i IV-rë | Semestri i VIII-rë 

3- 3+1 

Kreditë ECTS: 5 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof.asoc.Dr. Naser Mrasori 
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Të dhënat kontaktuese:  Tel. 044 120 821  

Email: Naser.Mrasori@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës:  

Lënda "Letërsia gjermane  pas 45" ka për qëllim t'i 

njohë studentët me proceset dhe epokat e zhvillimit 

të letërsisë gjermane, duke filluar me letërsinë pas 

vitit 1945. Si letërsi të ndara, në Gjermani (BRD-

DDR), në Zvicër dhe Austri, ato kishin krijuar 

letërsitë e veta veç e veç dhe ishin zhvilluar me një 

pluralizëm stilesh dhe formash thuajse krejtësisht të 

ndryshme letrare, duke u  ndërtuar mbi koncepte të 

ndryshme krijuese (Ost-West).  

Në këtë kurs trajtohen autorët kryesorë të letësisë së 

pasluftës, nga viti ’45 deri në vitet e kthesës, vitet e 

90-ta, periudha e bashkimit.  Në këtë kurs trajtohen 

veprat më të rëndësishme dhe njëkohësisht më të 

njohura e me më ndikim në letërsinë gjermane. 

Veprat e kësaj periudhe janë  të njohura dhe të 

shumta, këtu bëjnë pjesë edhe disa nga veprat e 

autorëve fitues të Çmimit Nobel* për Letërsi, siç 

janë : Th. Mann*, H. Hesse*, I. Bachmann, 

W.Borchert, G.Benn, M. Frisch, F. Dürrenmatt,  

Th.Bernhard, V. Braun, G. Grass*, M. Walser, H. 

Böll*, N. Sachs*, B. Brecht, P. Celan, E. Canetti*, 

Ch. Wolf, S. Kirsch, etj. 

Qëllimet e lëndës: 1. Të njihen studentët me karakteristikat dhe 

konceptet themelore të letërsisë së pasluftës në  

gjermani, austri dhe zvicër. 

2. Të njihen studentët me rrjedhën dhe me ngjarjet 

me të rëndësishme të kësaj periudhe letrare. 

3. Të njihen me temat, gjinitë dhe autorët kryesorë të 

kësaj periudhe. 

4. Të njihen me rolin dhe karakteristikat e veprave 

më të shquara të kësaj periudhe. 

5. Të njihen me krijimtarinë letrare pas bashkimit të 

dy gjermanive. 

6. Bashkimi i dy gjermanive dhe i dy letërsive 

7. Ribashkimi në politikë dhe në letërsi 

Shekulli i ri 
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Rezultatet e pritshme të nxënies: Në fund të këtij kursi studentët duhet të kenë 

njohur të mjaftueshme: 

 për ndërtimet, temat dhr konceptet themelore 

të letërsisë së pasluftës 

 për rrjedhën historike dhe ngjarje me të 

rendësishme pas 1945; 

 për temat dhe gjinit kryesore të letërsisë së 

kësaj periudhe; 

 për krijimtarinë letrare  pas luftës së Dytë 

botërore; 

 për krijimtarinë letrare në DDR dhe BRD 

 pëe grupin 47 dhe për „orën zero“ „Stunde 

Null“ 

 Letërsia „Trümmer“ dhe „Kahlschlaglietraur“ 

 për  krijimtarinë letrare në Austri dhe Zvicër 

 për rolin dhe kontributin e autorëve që kishin 

emigruar 

 për letërsinë e viteve 60,70,80 sipas vendeve  

të origjines, kryesisht vendet gjermanofolëse  

 për letërsinë pas bashkimit të dy Gjermanive 

për letërsinë e ditëve të sotme. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti  Orë                      Ditë/javë     

Ligjërata 3                             15 33.75 

Ushtrime teorike/laboratorike 1                             15 11.25 

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet 10 min. 2.30 

Kollokfiume,seminare 2                             2            4 

Detyra të  shtëpisë 2                            15 30 

Koha e studimit vetanak të studentit (në bibliotekë ose 

në shtëpi) 

3                            15 45 

Përgatitja përfundimtare për provim 10                         2 20 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final) 2                            1 2 
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Totali  

 

 148.3:25= 5.93 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me shpjegime përkatëse për rrjedhën 

historike dhe letrare të letërsisë pas vitit 1945. Diskutohen shembuj nga 

krijimtaria e autorëve me në zë të kësaj periudhe, për gjinitë e ndryshme 

letrare si dhe komentohen ngjarjet kryesore pas 1945. Në fillim do të jepen 

informacione të përgjithshme për vitet e para të pasluftës e më pas duke 

vazhduar në mënyrë kronologjike rrjedhën e krijimtarisë letrare pas ‘45. 

Gjatë realizimit të këtij kursi, shfrytëzohet literaturë e pasur burimore, 

trajtohen veprat kryesore, gjinitë letrare si dhe do të zbatohet metoda 

interaktive që garanton suksesin e duhur për nivelin e studimeve. 

 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi është paraparë të bëhët sipas statutit dhe rregulloreve të 

Universitetit të Prishtinës, provimi organizohet me shkrim dhe me gojë.  

Duke pasur parasysh edhe punën dhe angazhimin e studentëve gjatë vitit 

akademik si p.sh. pjesëmarrja në ligjerata, angazhimi, punimet seminarike, 

testet, referimet, diskutimet, etj. Rezultati përfundmintar llogaritet si në 

vijim: 

- Pjesëmarja aktive, përfundimi i seminareve  

  dhe   detyrave në kohë dhe  angazhimi në      

  Ligjërata  ( 20%) 

- Testi i parë  (15 %) 

- Testi i dytë  (15 %) 

- Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) (50%) 

Literatura primare:  10. Barner, Wilfried: Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur 

Gegenëart.Verlag C.H.Beck Muenchen 1994.  

11. Heinz Forster & Paul Rieger: Deutsche Literaturgeschichte. Band 11 & 

12.dtv Muenchen 2002.  

12. Joachim Bark, Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg Hrsg: Epochen 

der deutschen Literatur (Gesamtasugabe) Klett,Stuttgart 1989. 

13. Fritz Martini: Deutsche Literaturgeschichte. Von den Anfängen bis zur 

Gegenwart. 19., neu bearbeitete Auflage. Kröner, Stuttgart 1991. 

14. Herman Glasser, Jakob Lehmann, Arno Lubos. Wege der Deutsche 

Literatur. Propyläen Tachenbuch. Ullsten, Berlin, 2007. 

15. Joachim Bark, Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg Hrsg . 

Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur Gegnwart. Klett, 

Stuttgart.  

16. Gerald Reiner, Norbert Kern, eva Rainer: Geschichte der 

deutschsprachigen Literatur. Veritas Verlag Linz. 4 Auflage 2004. 

            W.Beutin, K.Ehlert, W.Emmerich, H.Hoffacker, B.Lutz, V.Meid,   

      7.  R.Schnell, P.Stein, und I.Stefan. Deutsche Literatugeschichte von 

Anf.bis zur Gegenwart. J.B.Metzler, Stuttgart, 1994. (Fq. 427-612) 

      8. Ralf Schnell: Deutsche Literatur nach 1945. In: Deutsche 

Literaturgeschichte. 6. Aufl. Verlag J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar 2001. 

     9. Ingeborg Gerlach: Arbeiterliteratur und Literatur der Arbeitswelt in 

der DDR. Scriptor, Kronberg/Ts. 1974. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Fritz_Martini
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   10. Horst Haase (Autorenkollektiv): Geschichte der deutschen Literatur. 

Literatur der Deutschen Demokratischen Republik. Volk und Wissen, 

Berlin 1976. (= Geschichte der deutschen Literatur von den Anfängen bis 

zur Gegenwart Band 11). 

  11. Hans-Jürgen Schmitt (Hrsg.): Die Literatur der DDR. Hanser, 

München 1983. 

   12. Deutsche Literaturgeschichte 

.Wolfgang Beutin, Klaus Ehlert, Wolfgang Emmerich, Helmut Hoffacker, 

Bernd Lutz, Volker Meid, Ralf Schnell, Peter Stein, Inge Stephan. 

Springer-Verlag Berlin Heidelberg 1992. 

 

Literatura shtesë:   1. H. Brackert, J. Stückrath:Literaturwissenschaft  - Ein Grundkurs /rororo. 

Hamburg, 2001.  

2. Winfried Freund: Deutsche Literatur. Dumont, Köln, 2002. 

3. Gustav Zürcher: Trümmerlyrik. Politische Lyrik 1945–1950. Scriptor, 

Kronberg 1977. 

 4. Kindlers Literatur Geschichte der Gegenwart. Autoren Werke Themen 

Tendenzen seit 1945.  

Die Literatur der Deutschen Demokratischen Republik I. [Lyrik] Von 

Konrad Franke. Mit einem einführenden Essay von Heinrich Vormweg. 

Aktualisierte Ausgabe. Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main 

1980. 

  5. Heinz Ludwig Arnold (Hrsg.): Die Gruppe 47 – Ein kritischer 

Grundriß. Sonderband der Edition text + kritik. 3. überarbeitete Auflage. 

text + kritik, München 2004. 

   6.  

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java e parë: Letërsia gjermane e pasluftës (Letërsia  pas 1945),  krijimtaria letrare në 

perëndim (Gjermani, Austri dhe Zvicër) 

Java e dytë: Grupi 47 & “Ora zero në letërsi” (Gruppe 47 & Die stunde Null), ngjarjet dhe 

kujtimet e luftës, (Trümmer &Kahlschlag); gjuha e re në letërsi.  

Java e tretë: Lirika, Epika dhe Dramatika e autorëve në mërgim (ekzil) dhe autorëve që 

ktheheshin në atdhe. 

Java e katërt: Gjemania dhe letërsia e ndarë sipas zonave (DDR, BRD), ngjarjet historike, 

gjinitë letrare, temat dhe veprat kryesore të viteve të para të pasluftës. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Horst_Haase_(Literaturwissenschaftler)
https://de.wikipedia.org/wiki/Hans-J%C3%BCrgen_Schmitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_Vormweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Text_%2B_kritik
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Java e pestë:   Letërsia e viteve të 50-ta; Letërsia si angazhim moral; ngjarjet, përjetimet  të 

shprehura nëpërmjet tregimeve të shkurtëra (short story), si formë e re në 

letërsinë gjermane. 

Java e gjashtë: Letërsia e pasluftës në Zvicër, koncepti i ri për dramën; teatri absurd; 

Java e shtatë:   Letërsia e pasluftës në  Austri 

Java e tetë:   Letërsia e viteve të 60-ta; letërsia dokumentare; ndarja e letërsisë fiktive dhe 

dokumentare;  

Java e nëntë:   Letërsia e viteve të 70-ta; lirika kushtuar aktualitetit; Krijimtaria letrare e gruas 

– feminizmi; letërsia në mes të autobiografisë dhe subjektivitetit të ri; 

Java e dhjetë: Lirika hermetike, formë e re e krijimtarisë letrare. 

Java e njëmbedhjetë: Letërsia e viteve të 80-ta; monologu dhe monotonia; postmoderna në krijimet e  

shkrimtarëve të gjeneratës së re; rrëfimi postmodern. 

Java e dymbëdhjetë:   Letërsia e viteve të 90-ta; ribashkimi politik dhe letrar i dy gjermanive; temat e 

reja letrare për shkak të ndarjes lindje - perëndim (Ost-West); bashkimi dhe 

diverziteti në letërsinë gjermane. 

Java e trembëdhjetë:     Debatet letrare nga autorë të shquar, për dallimet dhe pasojat e ndarjes,  lindje - 

përëndim (Ost-West);  lëndimet psiqike (motiv nga DDR); kujtimet nga 

shekulli XX, Grass , Ranicki; 

Java e katërmbëdhjetë:   Letërsia, teknika dhe mediat; roli i mediave në letërsi; dokumentari; montazhi; 

reportazhi; filmi 

Java e pesëmbëdhjetë:    Ribashkimi; Letërsia dhe vitet e  kthesës (Wendeliteratur), periudha e viteve të 

90-ta. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime dhe me shpjegime përkatëse për rrjedhën historike dhe letrare të 

letërsisë së këtyre periudhave. Në fillim do të jepen informacione të përgjithshme në mënyrë kronologjike, 

si dhe  rrjedhën e krijimtarisë letrare. Në vazhdimësi diskutohen shembuj nga krijimtaria e autorëve me në 

zë të kësaj periudhe, për gjinitë e ndryshme letrare si dhe komentohen temat dhe ngjarjet kryesore. Gjatë 

realizimit të këtij kursi, shfrytëzohet literaturë e pasur burimore dhe zbatohet metoda ndërvepruese. 

Përmes këtij kursi studentët pritet të thellojnë dijet përmes metodadave dhe politikave të reja akademike, 

sudentët duhet të vijnë me kohë në sallën e mësimit, atyre u kërkohet të jenë aktiv në pjesëmarrje, gjatë  

ligjëratave, në referime, diskutime, si dhe në punë seminarike. 
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Titulli i lëndës: Punimi i diplomës BA 
 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Punimi i Diplomës BA  

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: Viti i IV; Semestri VIII 

Numri i orëve në javë:  

Kreditë ECTS: 6 ECTS 

Koha / Vendi:  

Mësimdhënësi:  

Të dhënat kontaktuese:   

Përshkrimi i lëndës: Pas përfundimit të provimeve të parapara në programin 

BA Gjuhë dhe Letërsi Gjermane, studentët duhet ta 

hartojnë punimin e diplomës (BA). Ata përzgjedhin një 

temë nga lëmi i gjuhësisë, i letërsisë apo i metodikës së 

gjermanishtes si gjuhë e huaj. Temat e zgjedhura 

trajtohen në aspektin teorik, empirik apo praktik. Ky 

punim duhet të dëshmojë se studenti është i aftë ta 

shqyrtojë një temë në mënyrë të pavarur si për nga 

përmbajtja ashtu edhe nga ana metodike. Punimi duhet të 

hartohet duke respektuar rregullat e një punimi shkencor 

dhe në përputhje me rregulloret dhe Statutin e UP-së.  

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit te provimeve dhe përfundimit të punimit 

BA, pritet që studenti të ketë: 

- Aftësi për të planifikuar, kryer dhe vlerësuar 

hulumtim në fushën e gjuhësisë, letërsisë gjermane 

ose të mësimdhënies 

- aftësi për të shkruar teksteve bazike shkencore. 
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Kompetenca kyçe/të përgjithshme: 

- Kompetencën e të shkruarit  

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat    

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike                    

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 1                               10 10 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit   

Detyrë shtëpie   

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 10                                10 100 

Përgatitja për provimin final  8                                5 40 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 4                                12 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                       1 0.5 

Total  154,5: 

25=6,18 

6 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Punë e pavarur e kryer nën udhëheqjen e mentorit. 

Metodat e vlerësimit: Punimi i diplomës BA me shkrim  

Prezantimi i punimit para komisionit 

Literatura primare:  1. Eco, Umberto (2005) Wie man eine         wissenschaftliche Abschlußarbeit 

schreibt. 

2. Pospiech, Ulrike. (2005) Duden Ratgeber - Wie schreibt man 

wissenschaftliche Arbeiten?: Alles Wichtige von der Planung bis zum 

fertigen Text. Mannheim. 

3. Grätz, Frank. (2006) Duden. Wie verfasst man wissenschaftliche 

Arbeiten?: Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion. 

http://www.amazon.de/Frank-Gr%C3%A4tz/e/B00456NMPA/ref=ntt_athr_dp_pel_1
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4. Trapp, Sebastian. (2007)  Wie man tatsächlich eine wissenschaftliche 

Arbeit schreibt: Daten, Schreibtechnik, Zeitplanung, Veröffentlichung - in 

der realen Welt. 

5. Studentët e zgjedhin literaturën shkencore varësisht nga fusha e tyre e 

punës në diplomë. 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Punimi i diplomës punohet individualisht nga studenti duke vërtetuar se aftësitë teorike të arritura gjatë kohës së 

studimit mund të aplikohen me sukses për zgjidhjen e problemeve komplekse kërkimore. Plagjiatura nuk tolerohet 

dhe ndëshkohet sipas rregulloreve të UP-së. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.de/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Sebastian%20Trapp&search-alias=books-de&sort=relevancerank
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LËNDËT MËSIMORE – ME ZGJEDHJE 
 

TItulli i lëndës: Receptimi i letërsisë gjermane të shek. XX 

  

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë: Departamenti i gjuhës dhe i letërsisë gjermane 

Titulli i lëndës: Receptimi i letërsisë gjermane të shek. XX  

Niveli: Bachelor  

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: IV, semestri -VII 

Numri i orëve në javë: 2 + 0  

Kreditë ECTS: 3 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr.  Naser Mrasori 

Të dhënat kontaktuese:  Naser.Mrasori@uni-pr.edu  

Përshkrimi i lëndës: Kursi i lëndës “Receptimi i letërsisë gjermane të shek. XX” synon të  njoh 

studentët me letërsinë gjermane të përkthyer në gjuhën shqipe. Letërsia 

gjermane është mjaft e përkthyer,  përhapur dhe gëzon një jehonë të madhe 

ndër lexuesit shqiptarë. Veprat e përkthyera të letërsisë gjermane kanë ndikuar 

ndjeshëm tek shkrimtarët shqiptarë, jo rrallëherë këmi edhe njgajshmëri 

rastësore, përafri dhe analogji të temave të trajtuara në veprat e tyre.  Janë të 

shumtë autorët të cilët vlenë të përmendën, por ndër më të rëndësishmit janë: 

Cvajgu, Kafka, Hajne, Hese, Kaneti, Dyrrenmati, Remarku, Brehti, Grasi etj. 

Studentët do të njihen me krijimtarinë e tyre letrare si: novelat, tregimet, 

romanet, dramat, poezitë e shumta të përkthyera në shqip.  Ata do të  analizojnë 

e krahasojnë versionet e ndryshme të krijimeve dhe ndikimeve të përkthyera në 

ghuhën shqipe.  Kjo lëndë u ofron studentëve njohuri lidhur me përkthimin, 

receptimin, përhapjen dhe ndimikin letërsisë gjermane  të shek.XX, të përkthyer 

në shqipe. 

mailto:aser.Mrasori@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Kursi i lëndës “Receptimi i letërsisë gjermane të shek. XX” ka për qëllim që 

studentët të njihen me:         -  përkthimin dhe receptimin e veprave të autorëve 

gjerman të përkthyer në shqip; 

- me njohuri për përkthimin,  

- përhapjen dhe  

- ndikimin e autorëve gjerman të përkthyer në shqip; 

- dallimet; 

- ngjajshmëritë; 

- përafritë e autorëve letërsisë gjermane me ata të letërsisë shqipe; 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të kenë njohuri të mjaftueshme: 

- për përkthimin e autorëve kryesorë të letërsisë gjermane në shqip, të shek XX. 

- për receptimin e veprave  të tyre të përkthyer në shqip; 

- për ngjajshmëritë,  

përafritë dhe  

analogjitë e  autorëve gjerman me autorët shqiptarë; 

- për ndikimet e autorëvë gjerman tek autorët shqiptarë; 

- për dallimet,  

- ndikimet,  

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 

Ushtrime teorike/laboratorike   

Punë praktike   

Kontaktet me mësimdhënësin/konsultimet   

Ushtrime  në terren 1 15 

Kolokiume, seminare 1 2 



 293 

Detyra shtëpie 1.5 4 

Koha e studimit vetjak të studentit (në bibliotekë ose në shtëpi) 1 15 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 10 

Koha për vlerësim (teste,kuice,provim final) 10 min 15 

Projektet, prezantimet,etj. 1 1 

Shuma  84 orë 

84:25=3.36 

3 ETCS 

Ligjërata 2 15 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe me shpjegime përkatëse. Gjatë shpjegimeve zbatohet metoda ndërvepruese. 

Në fillim të ligjëratës zhvillohet gjithmonë debat për leksionin e mëparshëm. Në fund të ligjeratës bëhet një 

përsëritje e përbashkët e leksionit pasues. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi është paraparë të bëhët sipas statutit dhe rregulloreve të Universitetit të Prishtinës, provimi 

organizohet me shkrim dhe me gojë.  Duke pasur parasysh edhe punën dhe angazhimin e studentëve gjatë vitit 

akademik si p.sh. pjesëmarrja në ligjerata, angazhimi, punimet seminarike, testet, referimet, diskutimet, etj. 

Rezultati përfundmintar llogaritet si në vijim: 

- Pjesëmarja aktive, përfundimi i seminareve  

  dhe   detyrave në kohë dhe  angazhimi në      

  Ligjërata  ( 20%) 

- Testi i parë  (15 %) 

- Testi i dytë  (15 %) 

- Provimi përfundimtar (me shkrim/me gojë) (50%) 

 

Literatura primare:  - Angelika COBINEAU: Einfuehrung in die Komparatistik. 2. überarbeite und erweiterte Auflage. 

Erich Schmidt, Berlin 2004. 

- Ernst Grabowzski: Verglichende Literaturwissenschaft für Einsteiger.  

- Evi Zemanek, Alexander Nebrig (Hg.) 

Komparatisik.Akademie Verlag, Berlin, 2012, 

- Böhlau/ UTB, Wien/Stuttgart, 2011.   

- Chevrel,Yves: Letërsia e krahasuar, Albin: Tiranë 2002. 

- Heinz Lugdwig, Arnold & Heinrich Detering. Grundzuege der Literaturwissenschaft. Dtv, München 

1996.  

- Schneider, Jost: Einfuehrung in die moderne Literaturwissenschaft. Aisthesis Verlag, Bielefeld 1998.  

- Wolfgang Iser: Die Appellstruktur der Texte. In: R. Warning (Hrsg.): Rezeptionsästhetik. 4. Auflage, 

München 1994 

- Simone Winko, Tilmann Köppe: Rezeptionsästhetik. Neuere Literaturtheorien. Eine Einführung. 

Metzler 2008. 

- Wierlacher A.: Kulturthema Fremdheit. Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher 

Fremdheitsforschung. Iudicum, München 1993. 
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Literatura shtesë:   - Jordan, L./Kortländer, B. (Hgg.) 1995: Nationale Grenzen und internationaler Austausch. Studien 

zum Kultur- und Wissenschaftstransfer in Europa. Narr, Tübingen, 1995. 

- Naser Mrasori. Kur Stefan Cvajg na flet shqip. Rozafa, Prishtinë, 2008. 

- Naim Kryeziu. Hajnrih Hajne poet i lirisë dhe i dashurisë. Rozafa, Prishtin, 2012. 

- M. de Matteis, B. Kadzadej, J. Röhling, (Hg). Interkulturalität und Landeswissenschaft. Athena, 

2010, Oberhausen. 

- Jauß, Hans Robert. Literaturgeschichte als Provokation. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main.1970. 

  

Hartimi i planit mësimor  

Java Titulli i ligjëratës  

Java e parë Receptimi, historia receptimit 

Java e dytë Ndikimi dhe efekti i Receptimit 

Java e tretë Estetika e Receptimit 

Java e katërt Sistemi i pritjes 

Java e pestë Komunikimi letrar; autor, tekst, vepër, lexues, receptim... 

Java e gjashtë Letërsia kombëtare dhe e huaj 

Java e shtatë Letërsia e përkthyer 

Java e tetë Përkthimi letrar 

Java e nëntë Përhapja e një vepre të përkthyer 

Java e dhjetë Jehona e një vepre të përkthyer 

Java e njëmbëdhjetë Ndikimi 

Java e dymbëdhjetë Përafritë 

Java e trembëdhjetë Ngjajshmeritë 

Java e katërmbëdhjetë Krahasimi 

Java e pesëmbëdhjetë Hermeneutika 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime dhe me shpjegime përkatëse për pëkthimin, receptimin, përhapjen dhe ndikim e krijimtarisë letrare të autorëve gjerman 

të shek. XX të përkthyer në gjuhën shqipe. Në fillim do të jepen informacione të përgjithshme për përkthimin në mënyrë kronologjike, nga fillimi deri në fund të 

shek. XX, gjatë shpjegimeve do të zbatohet metoda ndërvepruese. Në vazhdimësi do të diskutohen shembuj nga veprat e përkthyera të autorëve me në zë të shek. 

XX, për receptimin e veprave  të tyre të përkthyer në shqip, për ngjajshmëritë, përafritë dhe analogjitë e  autorëve gjerman me autorët shqiptarë; për ndikimet e 

autorëvë gjerman tek autorët shqiptarë; për dallimet, përafritë, ngjajshmëritë dhe receptimin e veprave të letërsisë gjermane në hapsirën shqiptare; për rëndësinë 

e këtyre veprave për letërsinë shqipe, si dhe do të komentohen temat dhe ngjarjet kryesore. Gjatë realizimit të këtij kursi, shfrytëzohet literaturë e pasur burimore 

dhe zbatohen metoda interaktive. 

Përmes këtij kursi studentët pritet të thellojnë dijet përmes metodadave dhe politikave të reja akademike, sudentët duhet të vijnë me kohë në sallën e mësimit, 

atyre u kërkohet të jenë aktiv në pjesëmarrje, gjatë  ligjëratave, në referime, diskutime, si dhe në punë seminarike. 
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Titulli i lëndës: GJERMANISHTJA PËR QËLLIME SPECIFIKE 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë  

Titulli i lëndës: Gjermanishtja për qëllime specifike 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Me zgjedhje 

Viti i studimeve: Viti i IV | Semestri i VIII 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 4 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Lektori i DAAD 

Të dhënat kontaktuese:  xxx 

Përshkrimi i lëndës: Lënda i pajisë studentët me njohuri dhe terminologji 

të gjuhës gjermane nga fusha të specializuara të cilat 

mund t’i hasin në karrierën e ardhshme. Lënda u 

ofron një përmbajtje të temave speciale nga fusha të 

shkencës: juridiku, mjekësia, inxhinieria mekanike, 

ekonomia, dhe disa shkenca shoqërore dhe natyrore. 

Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet   
- Të vetëdijësohen studentët për dallimet dhe 

ngjashmëritë midis gjermanishtes së përgjithshme 

dhe asaj të specializuar 

- T’ua mundësojë studentëve të kuptojnë dhe 

ndërveprojnë me tekste të specializuara në gjuhën 

gjermane 

- T’ua mundësojë studentëve të komunikojnë në 

gjuhën gjermane në të folur dhe në të shkruar në 

rrethana të ndryshme profesionale 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- Të komunikojnë në fusha të specializuara 

 

- Të kuptojnë tekste të specializuara në gjuhën 

gjermane 
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- Të analizojnë tekste të specializuara në gjuhën 

gjermane 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22,5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 0,10 15 2,30 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 1                                  2 2 

Detyrë shtëpie  2 15 30 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                        15 15 

Përgatitja për provimin final  3                       7 21 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                      2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 1                                    1 1 

Total  97,8:25=3,91 

4 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave, ushtrimeve, përpunimit të 

teksteve autentike nga fusha e ekonomisë dhe biznesit, detyrave të 

shtëpisë. 

Metodat e vlerësimit: Në vlerësim përfshihet tërë angazhimi i studentëve gjatë semestrit: prania 

në orë, detyrat e shtëpisë, vlerësimi intermediar dhe vlerësimi përfundimtar 

në fund të semestrit. 

Literatura primare:  8. Im Beruf. Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. 2017. Hueber Verlag. 

9. Kommunikation im Beruf. 2014. Cornelsen Verlag. 

autentische Texte 
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Literatura shtesë:   1. 1 Buscha, Anne: Geschäftskommunikation. Verhandlungsprache. 2017. 

Hueber Verlag. 

2. Jarmuzek, Elzbieta et al.: Kommunikation in sozialen und medizinischen 

Berufen. 2015. Fraus Verlag. 

3. Lévy-Hillerich, Dorothea: Kommunikation im Tourismus. 2016. Fraus 

Verlag. 

Lévy-Hillerich, Dorothea: Kommunikation in der Landwirtschaft. 
2016. Fraus Verlag. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Veranstaltung 

Java 2: Unternehmensstrukturen verstehen 

Java 3: Eine Stellenanzeige verstehen, ein Anschreiben und Vorstellungsgespräch 

führen und verstehen 

Java 4: Eine Bedienungsanleitung verstehen. Technische Geräte erklären. Ein Problem 

beschreiben und um Hilfe bitten. 

Java 5: Werbeaussagen eines Unternehmens Vertehen. Beratungsgespräch führen und 

verstehen. 

Java 6: Das Service-Team von PC-Expret: Kunden beraten und über Waren 

informieren. Eine Anfrage verstehen und ein Angebot erstellen. Telefonisch 

reklamieren und auf eine Reklamation reagieren. 

Java 7: Zwischenprüfung  

Java 8: Herr Passadakis wartet Flugzeuge: Einen Text über Qualitätsmanagment 

verstehen. Über Entwicklungen in einer Firma sprechen. 

Java 9: Herr Ivanov bestellt Holz: ein Angebot nachverhandeln, eine Bestellung 

schreiben, über Transportwege und Lieferbedingungen sprechen, den Versand 

organisieren. 

Java 10: Frau Nguyen hat sich selbstständig gemacht: ein Bankgespräch führen, 

Auskünfte über ein Geschäftskredit einholen, ein Mahnschreiben verfassen.  

Java 11: Kommunikation in der Tourismusbranche. 

Java 12:   Betriebsrat: Urlaubs- und Überstundenregelungen verstehen, eine 

Bekanntmachung verstehen und schreiben. ein Gesrpäch mit dem Betriebsrat 

führen. 

Java 13:     Kommunikation im Krankenhaus: Pflegepersonal verstehen, Beschwerden 

verstehen und darüber sprechen 
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Java 14:   Konfliktstrategien und Konfliktgesrpäche verstehen, in Konfliktsituationen 

reagieren. 

Java 15:    Endprüfung 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 
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Titulli i lëndës: Strategjitë e të nxënit të gjuhës gjermane si gjuhë e huaj 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

Titulli i lëndës: Strategjitë e të nxënit të gjuhës gjermane si gjuhë e huaj 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i VI-të, semestri i VIII 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 3 ECTS 

Koha / Vendi:  

Mësimdhënësi: Prof. Ass. Dr. Blertë Ismajli 

Të dhënat kontaktuese:  blerte.Ismajli@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Qëllimi i kursit është njohja e studentëve me teoritë e 

të nxënit të gjuhës gjermane si gjuhë e huaj;  bazën 

neurologjike dhe kognitive e procesit të nxënies së 

gjuhëves së gjuhës gjermane si gjuhë e huaj; dallimet 

tipologjike, interkulturore dhe mjedisore mes 

gjuhëve; sistemet ndërgjuhësore: fonologjia, 

sintaksa, semantika; me krahasimi në mes nxënies së 

gjuhës gjermane si gjuhë e huaj si e parë dhe asaj të 

dytë të huaj. 

Qëllimet e lëndës: Në këtë kurs synohet  

- të njoftohen studentët me strategjitë e të nxënit të 

gjuhës gjermane si gjuhë e huaj; 

- të njoftohen studentët me proceset neurologjike të 

procesit të të nxënit;  

- të njoftohen studentët me proceset kognitive të 

procesit të të nxënit;  

- njoftimi i studentëve me zbatimin e strategjive për 

të nxënit e gjermanishtes si gjuhë e huaj. 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në 

gjendje: 
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- të ketë njohuri themelore për nxënien e 

gjuhës gjermane si gjuhë e huaj;  

- t’i aplikojnë metodat e ndryshme për nxënien 

e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj; 

- të kuptojnë vështirësitë në mësimdhënien e 

gjuhës gjermane folësve jo-burimorë; 

- të sqarojnë natyrën ciklike të procesit të 

planifikimit në nxënien e gjuhës gjermane si gjuhë 

e huaj. 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 30 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike                    

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                      15 2.30 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 2                                2 4 

Detyrë shtëpie 1                                15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 2                                15 30 

Përgatitja për provimin final    

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 2                                 2 4 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                       1 0.5 

Total  85.5 : 

25=3,432 

3 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, përgatitjes dhe 

prezantimit të punimeve seminarike detyrave të vazhdueshme në shtëpi. 
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Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 55%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë 5%; 

Detyrat individuale të kryera në shtëpi 5%;  

Vlerësimi nga testet 10%;  

Provimi final 70%. 

Literatura primare:  1. Dietmar Rösler (2012):  Deutsch als Fremdsprache- eine Einführung. 

Verlag J. B. Metzler Stuttgart ,Weimar 

2. Rösch, Heidi (2011): Deutsch als Zweit- und Fremdsprache 

3. Jörg Roche (2005): Fremdsprachenerwerb Fremdsprachendidaktik, Narr, 

Tübingen. 

4. Terrasi-Haufe, Elisabetta (2004): Der Schulerwerb von Deutsch als 

Fremdsprache 
5. Hans-Werner Huneke / Wolfgang Steinig (2002): Deutsch als 

Fremdsprache. Eine Einführung. Erich Schmidt Verlag GmbH & Co., 

Berlin. 

Literatura shtesë:   1. Giesela Klann-Delius (2016): Spracherwerb. Verlag J.B. Metzler 

Stuttgart /Weimar. 3.Auflage. 
2. Müller, N., Kupisch, T., Schmitz, K., Cantone, K. (2006): Einführung in 

die Mehrsprachigkeitsforschung, Narr, Tübingen 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Einführung in die Lehrveranstaltung 

Java 2: Deutsch als Erst-, Zweit- und Fremdsprache  

. Erst- und Zweitspracherwerb  

. Zweitspracherwerb und Fremdsprachenlernen   

. DaF–DaZ–DaM 

. Organisationsformen für DaZ-Unterricht   

Java 3: Zweitspracherwerb und Sprachunterricht   

. Die ‚großen‘ Hypothesen  

. Die Interdependenzhypothese  

. Input- oder Outputorientierung    

. Explizite versus implizite Sprachförderung   

Java 4: Sprachdiagnose  

. Sprachdiagnose als Prozess  

. Verfahrenstypen  

. Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen (GER)  

. Referenzrahmen zur altersspezifischen Sprachaneignung   

Java 5:  Diagnoseverfahren  

. Profilanalyse zur Lernersprache  
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. Beurteilungsraster  

. Der C-Test für DaZ-Lernende   

Java 6: Methoden und Didaktik  

. Methode oder Didaktik  

. Kommunikative Didaktik  

. Kognitive Ansätze  

. Form- und Bedeutungsorientierung   

Java 7: Lernbereich Sprache  

. Sprache als Lerngegenstand   

. Besonderheiten der deutschen Sprache  

. Deutsch als Fach- und Bildungssprache  

. Sprachkompetenz als Prinzip  

. Verbindung von Wortschatz und Grammatik   

Java 8: Lernbereich Literatur  

. Literatur als Lerngegenstand  

. Literarische Bildung als Prinzip  

. Produktive Verfahren und textnahes Lesen  

. Kriterien für die Literaturauswahl   

Java 9: Sprachliches und literarisches Lernen verbinden  

. Literatur zum sprachlichen Lernen  

. Aufgabenformate  

. Lesen fördern mit DaZ-Schülern  

. Literatur im Fremdsprachenunterricht   

Java 10: Lernbereich Landeskunde  

. D-A-CH-L als Lerngegenstand    

. Integrative Landeskunde  

. Kultur/en studieren? 

. Landeskunde und DaZ  

Java 11: Interkulturelle Kompetenz  

. Phasenmodelle interkultureller Kompetenz  

. Dimensionen interkultureller Kompetenz  

. Interkulturelle Kommunikation  

. Inter- und Transkulturalität   

Java 12:     Mehrsprachigkeit  

. Formen von Mehrsprachigkeit  

. Prinzipien zweisprachiger Erziehung  

. Mehrsprachigkeit in Bildungseinrichtungen  

. Mehrsprachigkeitsdidaktik   

Java 13:     Sprechen und Zuhören  

. Sprachliche Grundfertigkeiten  

. Mündlichkeit  

. Kommunikationsmodelle  

. Hören, Zuhören, Hörverstehen  

Java 14:   Lesen und Schreiben  

. Lesen als Bottom-up- und Top-down-Prozess  

. Lesen in der Zweitsprache  

. Schreiben  
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. Schreiben und Lesen verbinden  

Java 15:    Fachunterricht in DaZ und DaF  

. Sprach- und Fachlernen verbinden  

. Bilingualer Sachfachunterricht  

. Sprachsensibler Fachunterricht   

. Integrative Lehrmaterialien   

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. 

Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 

Plagjiatura dhe kopjimi në provime dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i 

nënshtrohet masave disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titulli i lëndës: Tekstet mësimore për mësimin e gjuhës gjermane 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 
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Titulli i lëndës: Tekstet mësimore për mësimin e gjuhës gjermane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: Viti i VI-t | Semestri i VIII-të 

Numri i orëve në javë: 2+0 

Kreditë ECTS: 3 ECTS 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof. asoc. dr. Sadije Rexhepi 

Të dhënat kontaktuese:  sadije.rexhepi@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Tekstet mësimore janë  medium themelor i 

mësimdhënies së gjuhës së huaj, pasi që ata i 

përmbajnë të gjitha çka nevojiten për nxënien e një 

gjuhe të huaj si mjet për komunikim. Njohja e 

teksteve mësimore të gjuhës gjermane si gjuhë e huaj 

(DaF) është e domosdoshme për planifikimin e 

mësimdhënies. Në këtë lëndë do të analizohen disa 

nga DaF-tekstet mësimore të viteve të fundit. Do të 

diskutohet për përbërjen dhe ndërtimin e këtyre 

teksteve mësimore si dhe për rolin e kornizës së 

përbashkët evropiane për prodhimin e DaF-teksteve 

mësimore. Për t’i analizuar dhe vlerësuar këto tekste 

mësimore, duhet të jemi në gjendje që t’i njohim 

qasjet metodologjike më të shpeshta të 

mësimdhënies së gjuhës së huaj. Për këtë arsye, kjo 

lëndë i prekë këto pika kryesore: Analizë dhe kritikë 

e metodave të mësimdhënies së gjuhës së huaj si dhe 

analizë dhe kritikë e teksteve mësimore. Përveç kësaj 

në kuadër të kësaj lënde do të trajtohet edhe 

nxënia/mësimdhënia e leksikut, si një ndër fushat të 

cilat përfshihen në analizën/kritikën e teksteve 

mësimore. 

mailto:sadije.rexhepi@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimet kryesore të kësaj lënde janë që studentët: 

- të njihet me përbërjen dhe ndërtimin e DaF-teksteve 

mësimore si dhe me rolin e kornizës së përbashkët 

evropiane për prodhimin e DaF-teksteve mësimore.  

- të njihen me qasjet metodologjike më të shpeshta të 

mësimdhënies së gjuhës së huaj,  

- të njihen me analizën dhe kritikën e metodave të 

mësimdhënies së gjuhës së huaj si dhe me analizën dhe 

kritikën e teksteve mësimore.  

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

njohin dhe analizojnë tekstet mësimore që përdoren 

më së shpeshti në mësimdhënien e gjuhës gjermane si 

gjuhë e huaj 

dallojnë cili tekst mësimor është i përshtatshëm për 

mësimdhënien në nivelet e caktuara (nivelin fillestar, 

të mesëm, të avancuar) 

demonstrojnë njohuri për metodat e teknikat e 

didaktizimit të leksikut 

demonstrojnë njohuri për metoda të ndryshme të 

mësimdhënies 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2 15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime                                   

Punë praktike     

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 15 min. 15 2.5 

Puna në terren     

Testi, punimi i seminarit 10                              2 20 

Detyrë shtëpie  1 15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                               15 15 
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Përgatitja për provimin final  4                                 2 8 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1                                1 1 

Projektet, prezantimet, etj. 1                                1 1 

Total  85 orë: 

25 = 3.4 

3 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, si dhe 

punimeve seminarike që i përgatisin studentët dhe i prezantojnë në klasë, 

si dhe me detyra të vazhdueshme në shtëpi. 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 5%;  

Detyrat individuale të kryera në klasë dhe në shtëpi 5%;  

Punimi I seminarit 60%;  

Prezantimi 30%. 

Literatura primare:  1. Storch, Günther. 2009. Deutsch als Fremdsprache. Eine Didaktik. W. 

Fink. 

2. Bimmel, Peter / Kast, Bernd / Neuer, Gerhard. 2003. Deutschunterricht 

planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen, Fernstudeieneinheit 18, Goethe-

Institut, München. 

 

Literatura shtesë:   11. -Kast, Bernd/Neuner, Gerhard (Hrsg.). 1994. Zur Analyse, 

Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken für den 

fremdsprachlichen Deutschunterricht. 

12. -Lies Sercu. 2000: Acquiring Intercultural Communicative 

Competence from Textbooks.Dreyer/Schmitt. (2009): Lehr- und 

Übungsbuch der deutshen Grammatik aktuell, Die Gelbe aktuell. 

Ismaning. 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1: Njoftimi me kursin, me planin e kursit 

Java 2: Kommunikation  

Java 3: Lernstrategien 

Java 4: Die sprachlichen Mittel , Wortschatz 

Java 5: Grammatik 
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Java 6: Wortbildung 

Java 7: Phonetik und Orthographie 

Java 8: Textverstehen 

Java 9: Leseverstehen 

Java 10: Hӧrvestehen 

Java 11: Schreiben 

Java 12:   Medien 

Java 13:     Interaktion im Daf-Unterricht 

Java 14:   Sozialformen des Unterrichts 

Java 15:    Landeskunde 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Për të fituar të drejtën për të hyrë në teste dhe provim, studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe 
ushtrimet. Nuk tolerohen më shumë se tri mungesa gjatë semestrit. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi 
janë të obligueshme dhe pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. Plagjiatura dhe kopjimi në provime 
dhe punimet e tjera me shkrim janë të dënueshme. Në rastet e tilla studenti i nënshtrohet masave 
disiplinore, siç parashihet me rregulloret e UP-së. Telefonat mobil/të mençur dhe pajisjet e tjera 
elektronike duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit.  
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Titulli i lëndës: Didaktika e gramatikës së gjuhës gjermane 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

 

Titulli i lëndës: Didaktika e gramatikës së gjuhës gjermane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i IV-të, semestri i VIII-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 3 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof.ass.dr. Milote Sadiku 

Të dhënat kontaktuese:  milote.sadiku@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në këtë lëndë do të trajtohet roli i gramatikës në 

mësimdhënien e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj. 

Qëllimi i kësaj lënde është që të hyhet në disa  parime 

të gramatikës didaktike / pedagogjike. Këtu do të 

trajtohen këto tema:  a) gramatika në metodat e 

mësimdhënies së gjuhës së huaj, me një theks të 

veçantë  mbi metodën komunikative, b) progresioni 

gramatikor, c) mënyrat e transmetimit (shpjegimit) të 

fenomeneve gramatikore dhe d) aplikimi i gramatikës. 

Krahas kësaj, përmes kësaj lënde studentët mund t’i 

përmirësojnë edhe njohuritë e veta rreth gramatikës së 

gjuhës gjermane. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimet e kësaj lënde janë: 

- që studentët të njihen dhe t’i aplikojnë metodat dhe 

teknikat që janë të përshtatshme për  mësimdhënien e 

gramatikës,  

- që t’i aftësojë studentët që t’i transmetojë fenomenet 

gramatikore përmes lojës, 

-  që t’u mundësojë studentëve t’i përmirësojnë edhe 

njohuritë e veta rreth gramatikës së gjuhës gjermane. 

 

 

mailto:milote.sadiku@uni-pr.edu
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Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- të  njohë dhe aplikojë metoda dhe teknika që 

janë të përshtatshme për  mësimdhënien e 

gramatikës  

- t’i transmetojë fenomenet gramatikore përmes 

lojës  

- ta përdorë metodën induktive në mësimin e 

gramatikës dhe ta krahasojë me atë deduktive 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                     15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                             15 2.5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 8                                        1 8 

Detyrë shtëpie 1                                         15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                        15 15 

Përgatitja për provimin final  8                                        1 8 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1                                        1 1 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                              1 0.5 

Total  72:25 = 

2.88 

3 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, si dhe 

punimeve seminarike që i përgatisin studentët dhe i prezantojnë në klasë, 

punë në grup prej 2-3 studentësh në një projekt (punë e pavarur), si dhe me 

detyra të vazhdueshme në shtëpi. 
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Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Prezantimi në klasë 20% 

Punimi i seminarit 30% 

Aktiviteti në klasë 10% 

Provimi final 40% 

Literatura primare:  13. Granzow-Emden, Mathias (2014): Deutsche Grammatik 

verstehen und unterrichten. Tübingen. 

14. Brinitzer et al (2013): DaF unterrichten. Stuttgart. 

15. Funk/Koenig (2001): Grammatik Lehren und lernen. 

Fernstudieneinheit  1. 

16. Hoffmann, Bernhard (2015): Der Unterrichtsentwurf. Leitfaden 

und Praxishilfe. Baltmannsweiler. 

17. Ewa Podogrocka (2013): Lesetexte als Mittel zur induktiven 

Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht . 

Literatura shtesë:   1. Huneke/Steinig (2013): Deutsch als Fremdsprache. Eine 

Einführung. Berlin. 

2. Bimmel, Peter/Kast, Bernd/Neuner, Gerd (2003): 
Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen. 
Fernstudieneinheit 18. 

 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1:  Inhalt, Ziele und Gliederung der Lehrveranstaltung, Grundbegriffe 

Java 2:  Was heißt eigentlich Grammatik? 

 Klärung des Begriffs "Grammatik" 

Java 3:  Grammatik im Lehrbuch 

Java 4:  Grammatik im Unterricht 

Java 5:  Sprachunterricht als Grammatikunterricht - die 

 Grammatik-Übersetzungs-Methode  

Java 6:  Sprachen lernen ohne Grammatik- die audiolinguale/ audiovisuelle 

Methode 

Java 7:  Lernen ohne Grammatikregeln 

 Grammatikregeln formulieren und präsentieren 

Java 8:  Regeln selbst entdecken 

 In welcher Phase entdecken Schüler Grammatikregeln? 

Java 9:  "Bausteine": Stichwörter zur pädagogischen Grammatik 
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 Baustein 1: Grammatische Progression - Was kommt zuerst? Was kommt 

danach? 

Java 10:  Baustein 2: Symbole, Bilder oder Farben- Visualisierung grammatischer 

Strukturen 

Java 11:  Baustein 3: Grammatik spielend lernen- üben- anwenden 

Java 12:    Grammatik spielend lernen- üben- anwenden 

Java 13:      Baustein 4: Schüler finden Regeln- Lernerzentrierter Grammatikunterricht 

Java 14:    Baustein 5: Grammatik im Buch= Grammatik im Kopf Grammatik-

Nachschlagewerke verwenden lernen 

Java 15:    Testi vlerësues 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën në heshtje për të marrë shënime; aktivitete të tjera, siç 

janë kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet janë të ndaluara Telefonat 

mobil/të mençur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe 

të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit. Nga të gjithë pritet të jenë të sjellshëm dhe të respektueshëm 

ndaj të tjerëve gjatë diskutimeve, dhe nuk bënë të përdorët gjuhë e pahijshme. 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të 

obligueshme dhe janë pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 
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Titulli i lëndës: Didaktika e gramatikës së gjuhës gjermane 

 

Informatat themelore për lëndën  

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës dhe  

Letërsisë Gjermane 

 

Titulli i lëndës: Didaktika e gramatikës së gjuhës gjermane 

Niveli: BA 

Statusi i lëndës: zgjedhore 

Viti i studimeve: viti i IV-të, semestri i VIII-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 0 

Kreditë ECTS: 3 

Koha / Vendi: Sipas orarit 

Mësimdhënësi: Prof.ass.dr. Milote Sadiku 

Të dhënat kontaktuese:  milote.sadiku@uni-pr.edu 

Përshkrimi i lëndës: Në këtë lëndë do të trajtohet roli i gramatikës në 

mësimdhënien e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj. 

Qëllimi i kësaj lënde është që të hyhet në disa  parime 

të gramatikës didaktike / pedagogjike. Këtu do të 

trajtohen këto tema:  a) gramatika në metodat e 

mësimdhënies së gjuhës së huaj, me një theks të 

veçantë  mbi metodën komunikative, b) progresioni 

gramatikor, c) mënyrat e transmetimit (shpjegimit) të 

fenomeneve gramatikore dhe d) aplikimi i gramatikës. 

Krahas kësaj, përmes kësaj lënde studentët mund t’i 

përmirësojnë edhe njohuritë e veta rreth gramatikës së 

gjuhës gjermane. 

mailto:milote.sadiku@uni-pr.edu
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Qëllimet e lëndës: Qëllimet e kësaj lënde janë: 

- që studentët të njihen dhe t’i aplikojnë metodat dhe 

teknikat që janë të përshtatshme për  mësimdhënien e 

gramatikës,  

- që t’i aftësojë studentët që t’i transmetojë fenomenet 

gramatikore përmes lojës, 

-  që t’u mundësojë studentëve t’i përmirësojnë edhe 

njohuritë e veta rreth gramatikës së gjuhës gjermane. 

 

 

Rezultatet e pritshme të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që të: 

- të  njohë dhe aplikojë metoda dhe teknika që 

janë të përshtatshme për  mësimdhënien e 

gramatikës  

- t’i transmetojë fenomenet gramatikore përmes 

lojës  

- ta përdorë metodën induktive në mësimin e 

gramatikës dhe ta krahasojë me atë deduktive 

Ngarkesa e studentit (duhet të jetë në përputhje me rezultatet e nxënies së studentit) 

Aktiviteti   Orë mësimore Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjëratat  2                                     15 22.5 

Teori/Punë në laborator/Ushtrime   

Punë praktike   

Përgatitje për test intermediar   

Konsultime me mësimdhënësin 10 min                             15 2.5 

Puna në terren   

Testi, punimi i seminarit 8                                        1 8 

Detyrë shtëpie 1                                         15 15 

Mësimi individual (në bibliotekë apo në shtëpi) 1                                        15 15 

Përgatitja për provimin final  8                                        1 8 

Koha e vlerësimit (testi, kuizi, provimi final) 1                                        1 1 

Projektet, prezantimet, etj. 30 min                              1 0.5 
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Total  72:25 = 

2.88 

3 ECTS 

Metodat e mësimdhënies:   Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, si dhe 

punimeve seminarike që i përgatisin studentët dhe i prezantojnë në klasë, 

punë në grup prej 2-3 studentësh në një projekt (punë e pavarur), si dhe me 

detyra të vazhdueshme në shtëpi. 

 

Metodat e vlerësimit: Kufiri i kalueshmërisë së lëndës është 50%.  

Vijueshmëria e studentit 10%;  

Prezantimi në klasë 20% 

Punimi i seminarit 30% 

Aktiviteti në klasë 10% 

Provimi final 40% 

Literatura primare:  18. Granzow-Emden, Mathias (2014): Deutsche Grammatik 

verstehen und unterrichten. Tübingen. 

19. Brinitzer et al (2013): DaF unterrichten. Stuttgart. 

20. Funk/Koenig (2001): Grammatik Lehren und lernen. 

Fernstudieneinheit  1. 

21. Hoffmann, Bernhard (2015): Der Unterrichtsentwurf. Leitfaden 

und Praxishilfe. Baltmannsweiler. 

22. Ewa Podogrocka (2013): Lesetexte als Mittel zur induktiven 

Grammatikvermittlung im DaF-Unterricht . 

Literatura shtesë:   3. Huneke/Steinig (2013): Deutsch als Fremdsprache. Eine 

Einführung. Berlin. 

4. Bimmel, Peter/Kast, Bernd/Neuner, Gerd (2003): 

Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen. 
Fernstudieneinheit 18. 

 

  

Hartimi i planit 

mësimor 

 

Java Titulli i ligjëratës  

Java 1:  Inhalt, Ziele und Gliederung der Lehrveranstaltung, Grundbegriffe 

Java 2:  Was heißt eigentlich Grammatik? 

 Klärung des Begriffs "Grammatik" 

Java 3:  Grammatik im Lehrbuch 

Java 4:  Grammatik im Unterricht 

Java 5:  Sprachunterricht als Grammatikunterricht - die 

 Grammatik-Übersetzungs-Methode  
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Java 6:  Sprachen lernen ohne Grammatik- die audiolinguale/ audiovisuelle 

Methode 

Java 7:  Lernen ohne Grammatikregeln 

 Grammatikregeln formulieren und präsentieren 

Java 8:  Regeln selbst entdecken 

 In welcher Phase entdecken Schüler Grammatikregeln? 

Java 9:  "Bausteine": Stichwörter zur pädagogischen Grammatik 

 Baustein 1: Grammatische Progression - Was kommt zuerst? Was kommt 

danach? 

Java 10:  Baustein 2: Symbole, Bilder oder Farben- Visualisierung grammatischer 

Strukturen 

Java 11:  Baustein 3: Grammatik spielend lernen- üben- anwenden 

Java 12:    Grammatik spielend lernen- üben- anwenden 

Java 13:      Baustein 4: Schüler finden Regeln- Lernerzentrierter Grammatikunterricht 

Java 14:    Baustein 5: Grammatik im Buch= Grammatik im Kopf Grammatik-

Nachschlagewerke verwenden lernen 

Java 15:    Testi vlerësues 

Politikat akademike dhe kodi i sjelljes 

Laptopët dhe kompjuterët tabletë lejohen të përdorën në heshtje për të marrë shënime; aktivitete të tjera, siç 

janë kontrollimi i e-mailit personal apo shfletimi i ueb-faqeve në internet janë të ndaluara Telefonat 

mobil/të mençur dhe pajisjet tjera elektronike (p.sh. iPod-ët) duhet të fikën (apo të kurdisen në vibrim) dhe 

të mos ekspozohen gjatë orëve të mësimit. Nga të gjithë pritet të jenë të sjellshëm dhe të respektueshëm 

ndaj të tjerëve gjatë diskutimeve, dhe nuk bënë të përdorët gjuhë e pahijshme. 

Studentët janë të obliguar t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet. Detyrat që dalin nga këto orë mësimi janë të 

obligueshme dhe janë pjesë e vlerësimit të përgjithshëm të studentit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


