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

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Gjuhë shqipe
Struktura e shqipes aktuale
Master – gjuhësi
e obligueshme
V
2+1
6 ECTS
Salla 88
Prof.asoc.dr. Bardh Rugova
bardh.rugova@uni-pr.edu
Kursi Struktura e shqipes aktuale i mundëson
studentit të zgjedhë një fushë të caktuar të strukturës
së shqipes për ta trajtuar. Kursi përfshin punë
hulumtuese në formë seminari.
Synim i këtij kursi është që të mundësohet një
parapërgatitje e punës në studimet sinkronike të
shqipes, duke përfshirë leximin kritik dhe kërkimin
empirik. Nëpërmjet kursit, studentit i mundësohet të
zgjedhë më lehtë edhe fushën e studimit të temës së
masterit.
Rezultatet e pritura:
Në përfundimin e këtij kursi studenti i vlerësuar
pozitivisht do të jetë në gjendje:
- Të zbërthejë deri në detaje dhe thellësi probleme
të një fushe të vecantë të gjuhës;
- Të dallojë probleme të një fushe specifike
gjuhësore;
- Të vecojë ngjashmëri dhe dallime brenda
strukturës gjuhësore

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej
Ligjërata
2 (90 min)
15
22,5
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
1 (45 min)
15
11,25
Kontaktet me
10 min
15
2.5
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
4
3
12
Kollokfiume,seminare
10
2
20
Detyra të shtëpisë
1
15
15

Koha e studimit vetanak të
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për
provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

2

15

30

2

15

30

1

2

2

30 min

1

0.5

Totali

145,5 hours
145,5:25 = 5,8
6 ECTS

Aktiviteti
Metodologjia e mësimëdhënies:
Mësimi realizohet nëpërmjet punës praktike të
studentëve, të mbikëqyrur nga mësimdhënësi.
Studentët kanë punime seminari që do t’i kryejnë në
mënyrë të pavarur e që do të diskutohen dhe
kontrollohen në orën e ushtrimeve. Ora zhvillohet
sipas prezentimit të seminareve, sipas temave
përkatëse.
Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:

Angazhimi dhe pjesëmarrja aktive 10%
Punimi I i seminarit 40%
Punimi II i seminarit 50 %
Gjithsej 100 %
Literatura e nevojshme:
- Selman Riza, Vepra
- Vëllimet e Seminarit Ndërkombëtar për
Gjuhën, Letërsinë dhe Kulturën Shqiptare
- Vëllimet Filologji
- Vëlimet Gjurmime albanologjike
- Besim Bokshi, Rruga e fleksionit nominal
në gjuhën shqipe
-

Ligjerata që do të zhvillohet
- Nocioni i strukturës
- Analiza sintagmatike, sipas Bokshit
- Studimet gramatikore të Rizës
- Studimet e Rexhep Ismajlit

Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:

-

Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

-

Studimet e sistemit fonetik të gjuhës shqipe
Studimet e sistemit morfologjik të gjuhës shqipe
Studimet e sistemit sintaksor të gjuhës shqipe
Studimet leksikore të shqipes
Studimet dialektore të shqipes
Studimet dialektore të diasporës shqiptare
Studimet e shqipes në qendrat e albanologjisë në botë
Konceptet teorike për strukturën në gramatikat e
shqipes
Studimet gjenerativiste të shqipes
Trendet e zhvillimit të studimeve strukturore në botë
Diskutim grupi

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studentët duhet t’i kenë ndjekur së paku 10 nga 15 javët e ushtrimeve për të pasur të
drejtë të hyjnë në provim.

