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Qëllimi i lëndës:
Objektivi i kësaj lënde është që t’u ndihmojë studentëve të kuptojnë natyrën e kontakteve
gjuhësore dhe dukuritë që i karakterizojnë këto kontakte.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Pasi ta ketë përfunduar me sukses modulin, studenti do të jetë në gjendje:
 të fitojë njohuri themelore mbi dukuritë e kontakteve gjuhësore
 t’i kuptojë dukuritë e të huazuarit gjuhësor dhe llojet e huazimeve
 ta kuptojë ndikimin e përgjithshëm të huazimeve në shoqëri dhe në gjuhë
Metodologjia e mësimdhënies:
Ligjëratë, diskutim, seminare/ese.
Literatura bazë:
Vesel Nuhiu, Ndikimet ndërgjuhësore, Rilindja, Prishtinë, 1990.

Shkumbin Munishi, Globalizimi, komunikimi gjuhësor dhe gjuha shqipe, Seminari
Ndërkombëtar për Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare, Prishtinë, 2008, në Internet:
www.linguasocio.blogspot.com
Plani i detajuar i mësimit:
Java e parë:

Hyrje në studimet e gjuhëve në kontakt (Literatura: Nuhiu, 1990, fq. 5-25)

Java e dytë:
44)

Të huazuarit intim, (Literatura: Leonard Blumfiled, Nuhiu, 1990, fq. 25-

Java e tretë: Si ndikojnë gjuhët mbi njëra tjetrën, (Literatura: Eduar Sapir, Nuhiu, 1990,
fq. 44-59)
Java e katërt: Interferenca leksikore, (Literatura: Juriel Vajnrajh, Nuhiu, 1990, fq. 5992)
Java e pestë: Analiza e të huazuarit gjuhësor, ((Literatura: Einar Haugen, Nuhiu, 1990,
fq. 92-128)
Java e gjashtë: Dygjuhësia individuale, (Literatura: Willliam Mackee, Nuhiu, 1990, fq.
128-181)
Vlerësimi i parë intermediar
Java e shtatë: Raporti midis mikro-sociolinguistikës dhe makro-sociolinguistikës në
studimin kush flet, cilën gjuhë, me kënd dhe kur (Literatura: Joshua Fishman, Nuhiu,
1990, fq. 181-209)
Java e tetë: Kontaktet gjuhësore, (Literatura: Hans Fogt, Nuhiu, 1990, fq. 209-226)
Java e nëntë: Fonologjizmi dhe përtrirja e fonemave latente gjatë të huazuarit gjuhësor
(Literatura: Filipovic, Nuhiu, 1990, fq. 226-243)
Java e dhjetë: Hulumtimi mbi dygjuhësinë në Afrikë, (Literatura: Morris Ui, Nuhiu,
1990, fq. 243-263)
Java e njëmbëdhjetë: Gjuhësia dhe kolonializmi, (Literatura: Lui Jean Calvet, Nuhiu,
1990, fq. 263-275)
Vlerësimi i dytë intermediar
Java e dymbëdhjetë: Kontaktet gjuhësore të shqipes në Greqi, Literatura: Lui Jean
Calvet, Nuhiu, 1990, fq. 275-315)

Java e trembëdhjetë:
Munishi, 2008)

Globalizimi dhe komunikimi gjuhësor në botë, (Literatura:

Java e katërmbëdhjetë: Shqipja dhe globalizimi, (Literatura: Munishi, 2008)
Java e pesëmbëdhjetë: Sintezë e problemeve të diskutuara dhe ripërmbledhje e lëndës.
Vlerësimi përfundimtar
Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi gjysmësemestral: 35%
Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera: 10%
Vijimi i rregullt: 5%
Provimi final: 50%
Totali: 100%
Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studentët duhet t’i ndjekin me rregull ligjërata. Në rast të mungesave të shumta të
paarsyeshme studentëve nuk do t’u verifikohet pjesëmarrja e rregullt në ligjërata e
ushtrime. Studentët janë të obliguar të kenë sjellje të mirë dhe të mbajnë qetësi, si dhe t’i
shkyçin telefonat mobilë gjatë ligjëratave.
Literatura shtesë dhe bibliografia:

Sara G. Thomason, Language Contact, georgetown University Press, Washington D.C.,
2001
Gjithashtu, studentët do të orientohen që vetë ta kërkojnë literaturën tjetër në biblioteka
dhe nëpërmjet internetit.

