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

Gjuhë dhe letërsi frënge
Morfologji
bachelor
obligative
I parë
2+2
7
39
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni; 04988681

Përshkrimi i lëndës
Zhvillimi I pjesëve të ligjëratës që paraqesin
ndryshime formash dhe këto janë emri, mbiemri
dhe folja e cila ka morfologjinë më të pasur .
Qëllimet e lëndës:

Me këto njohuri studenti do të fitojë shkathtësi në
drejtshkrim dhe në gjenerim korrekt të fjalive .

Rezultatet e pritura të nxënies:
Të dallojë këto pjesë të ligjëratës
të dijë të gjitha format e ndryshme të tyre ;
të formojë shumësin e emrave dhe mbiemrave ;
gjininë femërore të mbiemrave dhe të emrave , të
zgjedhojë foljet në të gjitha mënyrat dhe kohët e tyre
.
Metodologjia e mësimëdhënies:
ligjëratë ,ushtrime , seminar,diskutim,punë në grupe
Metodat e vlerësimit:
Vlerësimi i parë : 10%
Vlerësimi i dytë 20%
Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10%
Vijimi i rregullt 30
Provimi final 30%
Literatura
Literatura bazë:

-Grammaire Larousse du français contemporain,
Larousse,Paris 1984
-Larousse de la conjugaison, Paris, Larousse

Literatura shtesë:

-Bled ; cours supérieur d’orthographe, Hachette ,
Paris 1974
-Grammont Hamon, Analyse grammaticale et
logique ; Hachette ; Paris 1951
-Capelle –Frérot Grammaire de base ;Hachette,Paris
1979

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

Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Définitions préliminaires, le verbe et le groupe verbal
Verbes pronominaux et impersonnels
Voix active et voix passive
Modes personnels et impersonnels et leurs temps
Formation des temps simples, composés et du subjonctif
Particularités morphologiques des verbes du I, II et III
groupe et verbes auxiliaires
vlerësim i parë
Conjugaison vivante ,morte ,des verbes pronominaux et
des verbes à la voix passive
Conjugaison négative, interrogative et interro-négative et
accord du verbe
Le groupe nominal et la classification des noms
Le féminin des noms
Pluriel des noms
Formation du féminin des adjectifs
vlerësimi i dytë
Pluriel et degrés de signification des adjectifs

Java e pesëmbëdhjetë:

Emplois du passe composé et du passe simple

Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
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Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
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Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Frëngjishte Praktike 5
Bachelor
Zgjedhore
I tretë
1+3
5
42
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni; 04988681

Përshkrimi i lëndës
Lënda përfshin pjesë gramatikore të rëndësishme
për përvetësimin e shkathtësive të cekura

Qëllimet e lëndës:

Të stimulohet kommunikimi gojor gjithë duke mos
lënë anash shkrimin i cili është mjet përforcimi që
mundëson arritjen te njohuritë dhe përvetësimin e
teknikave për manipulimin e gjuhës .

Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë
në gjendje:
-të përdor njësitë gramatikore të elaboruara në

situata praktike
-Të kommunikojë dhe të zhvillojë një bisedë lirisht
lidhur me gjërat e përditshme .
-të përdor frëngjishten e mësuar në situata të reja të
dëgjimit dhe të prodhimit gjatë fazës së
nxënies.
-të hartojë tekste të shkurtra ku shpreh mendimin ,
opinionin e vet.

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

Grammaire Larousse du français contemporain ,
Larousse
Grammaire progressive du Français; niveau avancé,CLE
international

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

Ligjerata që do të zhvillohet
les pronoms personnels compléments
l’imparfait / passé composé
les prépositions de et à
les prépositions en, par et pour
les pronoms relatifs simples et composés
les pronoms indéfinis
vlerësim i parë
le subjonctif ; formation , emploi et caractéristiques
Subjonctif ou indicatif, cas des verbes et des conjonctions
Caractéristiques et emplois de l’infinitif, infinitif ou
subjonctif dans la proposition
le participe présent et l’adjectif verbal
le gérondif
vlerësim i dytë
l’adverbe et sa place
les adverbes de modalite , adverbes en –ment et adverbes
particuliers

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

Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Frëngjishte Praktike 6
Bachelor
Zgjedhore
I tretë
1+3
5
42
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni; 04988681

Përshkrimi i lëndës
Lënda përfshin pjesë gramatikore të rëndësishme

Qëllimet e lëndës:

Qëllimet e lëndës dhe rezultatet e pritura të
nxënies .
përvetësimi i teknikave për manipulimin e gjuhës
duke përfshirë pjesë gramatikore të rëndësishme për
shkathtësitë e cekura . Pranda të konsolidohet të
shprehurit me gojë dhe me shkrim ku studentet do
të mësojnë të shprehin një pikpamje, të japin
këshilla, të mësojnë mënyrën e përshkrimit ,
mënyrat e shtjellimit.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë
në gjendje:
-të përdorë frëngjishten e mësuar në situata të reja
të dëgjimit dhe të prodhimit
gjatë fazës së nxënies.
-të hartojë tekste të shkurtra ku shpreh mendimin ,
opinionin e vet , arsyeton një gjykim të shkruaj një
tregim, prandaj të riprodhojë për nevoja personale
përmbajtjen e kursit.

Literatura

Literatura bazë:

Grammaire Larousse du français contemporain ,
Larousse

Literatura shtesë:

Grammaire progressive du Français; niveau avancé,CLE
international

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

Ligjerata që do të zhvillohet
le conditionnel présent : caractéristiques et emplois
la forme passive , contraintes d’utilisation et emplois
la forme pronominale et la forme impersonnelle
l’interrogation indirecte, le discours indirect
le discours indirect libre
vlersimi i parë
la situation dans le temps ; expression de la durée
les moyens d’expression de la cause et de la conséquence
les temps de l’antériorité et de la postériorité
l’expression de la comparaison et du but
Opposition et concession
condition et l’hypothèse
vlersimi i dytë
la modalisation
la concordance des temps
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Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Leksikologji
Bachelor
Zgjedhore
I tretë
2+2
5
42
Bade Bajrami

Detajet kontaktuese:

zyra 37 /telefoni; 04988681

Përshkrimi i lëndës

do të zhvillohen relacionet leksikore,dinamika
leksikore me neologjizmat, fjaleformimet ,
huazimet, shtresëzimet, frazeologjia, etj. Të gjitha
këto do të përforcohen në orët e ushtrimeve
Të bëhet një studim sistematik dhe shkencor i
leksikut të gjuhës frënge, pra kjo do të jetë një qasje
sinkronike e leksikut frëng

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

Pas përfundimit të kësaj lënde , studenti do të jetë
në gjendje :
-.të dallojë mënyrat e fjalëformimit , huazimet ,
fjalët e përbëra , lokucionet , rastet si dhe kushtet e
ndryshimeve të kuptimit ,
-të bëjë krahasime me gjuhën amtare
-Mitterand Henri, Les mots français,Que sais-je
PUF 1963
-Picoche J. Précis de lexicologie française, Nathan
1992
- Grévisse , Le Bon Usage ,2001

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Objet et principaux problèmes de la lexicologie
les couches diachroniques du lexique français

Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:

Derivation : préfixation
Suffixation nominale
Suffixation verbale et adverbiale
Suffixation savante / latine
Vlerësim i parë
La dérivation régressive, impropre et les
parasynthétiques
Les mots composés
Les locutions
Le mot et ses structures sémantiques
métaphore ,métonymie, euphémisme
Vlerësim i dytë
Changements et conditions des changements de sens

Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:

Java e pesëmbëdhjetë:

Néologismes , archaismes et argot
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Përshkrimi i lëndës

Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Elemente të përkthimit
Bachelor
Zgjedhore
I tretë
2+0
5
39
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni; 04988681

Lënda do të paraqesë objektin e teorisë së
përkthimit, llojet e përkthimeve, përdorimi I
mjeteve të ndryshme siç janë fjalorët një dhe
dygjuhësorë dhe interneti,

Përkthimin e kohëve të foljeve , përkthimin e
emrave konkretë dhe abstraktë, përkthimin e
mbiemrave cilësorë , problemin e përkthimit të
ndajfoljeve , përkthimin e leksikut specifik,
përkthimin e lokucioneve, rolin e stilit në
përkthimet letrare .Do të punohet me tekste të
ndryshme , natyrisht nga gjuha amtare kah gjuha e
huaj.

Qëllimet e lëndës:

Meqenëse përkthimi ështe veprim i cili mundëson
komunikimin , dhe ka gjasa që të jetë profesion i
disa studentëve, ky kurs synon të jape njohuritë
bazë lidhur me të.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Pas përfundimit të kursit , pritet nga studenti që të
përkthejë tekste të lehta nga gjuha shqipe në gjuhën
frënge
Literatura
Literatura bazë:

Georges Mounin, Problèmes de la Traduction,
Paris, 1998/
C. Darmaillac, Ecrire et traduire, Nantes, 2001.

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

Ligjerata që do të zhvillohet
Objekti i teorisë së përkthimit
Përkthimi letrar dhe ushtrime

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

Përkthimi adekuat dhe ushtrime
Kuptimet e ndryshme të një fjale
Përkthimi i shprehjeve dhe përkthimi I një teksti
Përkthimi dhe gjuha - Vlerësim i parë
Problemet gramatikore dhe ushtrime
Çështja e vendit të foljes në fjali dhe ushtrime
Vendi i epitetit në fjali dhe ushtrime
Përdorimi dhe pêrkthimi i kohëve të foljes
Problemi i nyjës dhe ushtrime
Vlerësim I dytë

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

Përkthimi dhe vështirësitë e paparapara dhe ushtrime
Vështirësitë stilistike
Sinonimet leksikore dhe frazeologjike dhe ushtrime
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Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Kodi I shkruar kodi I folur
master
Zgjedhore
I katërt
2+0
5
39
Bade Bajrami
zyra 37 /; 04988681

Ligjërata propozon një punë të përgjithshme mbi
gjuhën me anë të disa mjeteve gjuhësore. Ajo ka të
bëjë me të kuptuarit global dhe pastaj të kuptuarit të

detajuar të një teksti, mbi të shprehurit me shkrim
duke u nisu r nga mbeshtet¨s të shkruar por
gjithashtu me një të shprehur gojot dhe të shkruar
më të lire.
Qëllimet e lëndës:

Kursi synon me një anë aftësimin e të kuptuarit
global dhe të detajuar të një teksti , me gjetje të
planit , të relacioneve logjike dhe kohore , të
informatave kryesore si dhe të kuptuarit leksikor
dhe gramatikor dhe aftësimin dhe në anën tjetër
zotërimin e të shprehurit gojor;

Rezultatet e pritura të nxënies:

Studenti do të aftësohet në riformulim me gojë dhe
me shkrim të një teksti me fjalët e veta , në
gjykimin, argumentimin e mendimit të vet, të
paraqesë shkathtësi në hartimin e rezymesë së një
teksti , në të lidhurit e ideve për hartimin e një
raporti, etj.

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

-E. Grandet, ML Parizet, S. Poisson-Quintron, R.
Lescure, DELF 250 Activités, CLE / International,
2004

- F.Crépin, M.Loridon, E. Pouzalgues-Damon,
Français –Méthodes et techniques , Nathan, 1988.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Approche globale d’un document écrit
Repérage du plan et des relations logico-temporelles

Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:

Repérage des informations essentielles d’un texte
Compréhension lexicale
compréhension grammaticale
vlerësim i parë

Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:

Présentation de la problématique et des enjeux du texte (
emploi des relatifs)
Question des paronymes
Le français parlé, expressions familières
Emplois incorrect de la préposition
Les registres de la langue

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

Les pléonasmes
Vlerësim i dytë
Rédaction d’une lettre
Enchainement des idées-utilisation des connecteurs
logiques
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Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Shprehje me shkrim dhe me gojë
master
obligative
I katërt
1+1
6
39
Bade Bajrami
zyra 37 /; 04988681

Përshkrimi i lëndës

Në mënyrë praktike dhe konkrete student
përvetëson teknikat e komunikimit/ Ka poashtu
testie te vokabularit në mënyrë aë të inkurajohet
dhe favoriwohet nxënia e shprehjeve të nevojshme
për një të shprehurit fluide dhe të nuansuar në
kontekstin e jetësKeshtu ae theksi vehet mbi
prodhimin me dhkrim, venien ne veprim te nje
vokabulari ,e te specialiwuar

Qëllimet e lëndës:

Të studiohet funksionimi I gjuhës frënge duke u
nisur nga struktura precise, të përmirësohet të
shprehurit me gojë dhe me shkrim

Rezultatet e pritura të nxënies:

-të shprehet në mënyrë të lirë dhe gramatikisht të

saktë mbi çfardo teme
-të sqarojë dhe t£e justifikojë pikëpamjen e vet , tê
paraqese nje situate, ngjarje te ndryshme, tê beje
hipoteza, ekspoze te shkurter mbi nje teme te
caktuar
Kurse me shkrim te prodhoje tekste te strukturuar
me leksiki te zgjeruar dhe gramatike te pervetesuar
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Analyse d’un document
Documents qui définissent, expliquent

Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:

Documents présentant un projet, une expérience
Textes emettant une hypothèse
Paraphrase et reformulation
Textes présentant plusieurs caractéristiques
Vlerësim i parë
Expression de la cause , de la conséquence, du but
Expression de l’opposition, de la concession, de la
restriction
Expression de la comparaison
Expression du jugement, de la justification et de la
modalisation
Mots en correspondance et inférence lexicale
Vlerësim I dytë
Les réseaux lexicaux
Préparation à un entretien

Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:
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Gjuhë dhe Letërsi Frënge
semantikë

Niveli:
Statusi lëndës:
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master
obligative
I pestë
2+0
6
39
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni 063 7737 606 ; 04988681

Përshkrimi i lëndës

Ky kurs I jep studentit njohuri për lidhjet në mes
të gjuhës dhe mendimit, lidhjet në mes të kuptimit
bazë dhe kuptimit kontekstual. Ai i qaset gjithashtu
edhe semantikës leksikore : valenca semantike,
tiparet semantike, prototipet, nocioneve te
semantikës së fjalisë (veçanërisht raportet me
sintaksën) dhe nocione të semantikës formale

Rezultatet e pritura të nxënies:

Të zotërojë nocionet bazë të semantikës moderne
dhe t’ i zbatojë për të zgjedhur probleme precize :
Ligjerata kërkon një mendje analitike dhe njohuri
paraprake linguistike të gjuhësisë së përgjithshme.
Përveç kësaj mund të jetë përgatitje për ndonjë
punim në leksikologji, leksikografi apo çdo lëmi e
cila kërkon një analizë semantike të fjalëve apo të
fjalive

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

-Guiraud P ., La sémantique ,Que sais-je, PUF,
Paris, 1969
-Tamba-Mecz I. , La sémantique, que sais-je, PUF,
Paris, 1988
-Lyons J., Hyrje në gjuhësinë teorike , Cambridge
, 1987, kapitulli 9
-Palmer F. , Semantics, Cambridge Univ. Press,
1981

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Komunikimi, shenja dhe domethenia

Java e dytë:

Shenja gjuhësore :përbërësit dhe veçoritë

Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:

Referenti
Kuptimi i fjalëve dhe thënieve jo referenciale, kuptimi pêrtej
Kuptimi bazë, kontekstual, njësitë shenjuese referenciale
Vlerësim i parë
Anaforikët dhe deiktikët
Kuptimi në fjalorët , definicionet referenciale dhe
parafrastike
Polisemia ; hierarkia e kuptimeve
Relacionet semantike ndërmjet fjalëve
Nocionet e fushave
Vlerësim i dytë
Analiza semike apo komponenciale
Kuptimi implicit
Evolucioni i kuptimit, ndryshimet e kuptimit

Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

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

Gjuhë dhe Letërsi Frënge
morfosintakse
bachelor
obligative
I dytë
2+2
7
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni; 04988681

Përshkrimi i lëndës

moduli do të mund të quhej prej morfologjisë kah
sintaksa ku do të përfshihen funksionet e emrit në
fjalinë e thjeshtë, në strukturën e grupit emëror dhe
atij foljor, funksionet e mbiemrave , e nyjeve , të
përemrave deftorë, pronorë, lidhorë, etj.
T’i jipen studentit njohuritë e përgjithshme në
lidhje me definicionin e sintaksës dhe objektin e saj
,prandaj të vëhet në pah lidhshmëria gjuhësore e
morfologjisë me sintaksën

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:
Literatura
Literatura bazë:

Nga studenti pritet që të përvetësojë këto njohuri
dhe të dijë të bëjë një analizë sintaksore të fjalëve

-Grammaire Larousse du français contemporain ;
Paris, Larousse
-Galichet ,G., Grammaire structurale du français
moderne, Paris, Hatier
- Dubois, J., Grammaire structurale du français ; la
phrase et les transformations, Paris, Larousse

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

Ligjerata që do të zhvillohet
Lidhshmëria gjuhësore e morfologjisë me sintaksën
Funksionet e emrit

Java e tretë:
Java e katërt:
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:

Funksionet dhe vendi i mbiemrit cilësues
Kategoritë foljore
Nyjat : llojet,funksioni dhe përdorimi
Vlerësim i parë
Mbiemrat dëftorë : format, vlera, pozita dhe aktualizim I
nocioneve
Mbiemrat pronorë ;përdorimi, pozita
Mbiemrat e papërcatuar dhe mb. lidhorë
mbiemrat pyetës dhe numrorë
Vlerësim i dytë
Përemrat dëftorë dhe pronorë
Përemrat e papêrcaktuar dhe lidhorë

Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Përemrat pyetës dhe vetorë
Përemrat ndajfoljor En dhe Y dhe ai I papërcaktcar “on”

Fo
rm
ula

r për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Njësia
akademike:
Titulli i lëndës: Gramatikë kontrastive
master
Niveli:
Statusi lëndës: Zgjedhore
I katërt
Viti i
studimeve:
2+0
Numri i orëve
në javë:
Vlera në kredi 5
– ECTS:
39
Koha /
lokacioni:
Mësimëdhënë Bade Bajrami
si i lëndës:
zyra 37 /telefoni 04988681
Detajet
kontaktuese:
Përshkrimi i
lëndës

Ligjërata do të përfshijë pikat gramatikore aë paraqesin ngjashmëri apo
dallime në gjuhë të ndryshme por edhe aspektet metodologjike të gramatikës
kontrastive . Shembujt e përdorur do të lidhen kryesisht me gjuhën shqipe dhe
frenge por gjithsesi edhe me gjuhë të tjera .

Qëllimet e
lëndës:

Kjo ligjeratë do të sensibilizoj studentin në studimin kontrastiv të gjuhëve me
krahasimin e tyre do të thotë me kërkimin e ngjashmërive dhe dallimeve
gramatikore në mes tyre.

Rezultatet e
pritura të
nxënies:

-të zhvillohet një njohje teorike dhe praktike në gramatikë kontrastive ,
veçanërisht në studimin kontrastiv të gjuhës shqipe dhe gjuhës frënge duke
ndërfutur gjithsesi edhe gjuhë të tjera
-të zhvillohet aftësia e studentëve të përshkruajnë dhe të krahasojnë
funksionimin e disa sistemeve gjuhësorë mbi bazën e të dhënave të ndryshme
gramatikore.
-të jenë në gjendje t’i zbatojnë njohjet teorike një teme që trajton për gramatikë
kontrastive .

Literatura
Literatura

-Makaev E., Les rapports entre grammaire comparee, grammaire contrastive et

bazë:

grammaire typologique , Langages, n 15, 1969, pp.32-42

Literatura
shtesë:

- Grammaire contrastive - J.M.Gouvarderssab.ubordeaux3.fr/IMG/.../PDF_poly_description_des_langues.p
... Artikuj shkencor të tjerë lidhur me gramatiken kontrastive do të jëpen në
ligjëratë

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në gramatikën kontrastive dhe zhvillimet e saj

Java e dytë:

Paraqitja e të dhënave

Java e tretë:
Java e katërt:
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:

Rendi i fjalëve si çështje gramatikore universale :
Klasat dhe kategoritë
vlerësim i parë
veta dhe pronësia
gjinia apo « genus »
Numri
Rasa
koha dhe aspekti –terminologji
vlerësim i dytë
sistemet T / A të gjuhëve indoevropiane
mënyra, modaliteti apo « modalitetet »
Diateza
çështja e pësores

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:

Gjuhë dhe Letërsi Frënge
sociolinguistikë
master
Zgjedhore
I katërt
2+0
5
39
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni 063 7737 606 ; 04988681

Përshkrimi i lëndës

Do të analizojmë problematikën e lidhjes në mes

gjuhëve dhe kulturave , diglosisë si dhe problematikat
lidhur me normën dhe përdorimin dhe dimensionet
kontekstuale dhe identitare të gjuhës . Do të
përqendrohemi në prurjet e sociolinguistikës
Qëllimet e lëndës:

Studentëve do t’ iu jepen elemente teorike
solide mbi sociolinguistikën ashtu si dhe një
mësim praktik për analizat në teren në saje të
mjeteve metodologjike që ka ajo.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Studenti duhet te :
Njohë dhe të kuptojë vet dinamikën e historisë së
ideve mbi lidhjet në mes të gjuhës dhe shoqërisë, dhe
më veçanrësiht daljen e sociolinguistikës si disipline
shkencore
- përcaktojë konceptet kryesore të elaboruar në
ligjëratë dhe t’i zbatojë në raste të thjeshta
-shtrojë vet një problematikë sociolinguistike ( të
thjeshtë), të ndërtojë aparatin adekuat të vëzhgimit për
ta trajtuar dhe të propozojë një analizë të rezultateve të
veta.

Literatura
Literatura bazë:
BAYLON ; Ch., 2005, Sociolinguistique, Colin

Literatura shtesë:

CALVET, L.-J., 1993, La sociolinguistique, PUF,
Que sais-je ? n° 2731
BOURDIEU, P., 1982, Ce que parler veut dire, Paris,
Fayard
BOYER, H., 1991, Eléments de sociolinguistique,
Langue, communication et société, Paris, Dunod

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Objekti i sociolingistikës

Java e dytë:

Lidhje në mes të shoqërisë dhe gjuhës

Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:

Variacioni gjuhësor dhe gjuha
Kodet e kufizuar dhe kodet e elaboruar
Normat / Norma
Gjuhë gojore dhe gjuhë të shkruara

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:

Vlerësim I parë
Kontaktet e gjuhëve : diglosi, bilinguizëm dhe
multilinguizëm
Kontaktet e gjuhëve : shembuj mbi diglosine
Planifikimi gjuhësor . politikat e asimilimit gjuhësor
Politikat e valorizimit gjuhësor. Bilinguizmi institucional
Autonomi regjionale / ndarje teritoriale
Vlerësim I dytë
Frankofonia.
Frëngjishtja në Afrikë dhe në Amerikë

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:

Literatura
Literatura bazë:

Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Analiza e diskursit
Master
Obligative
I peste
2+0
7
42
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni 04988681

Paraqitet teknika e hulumtimit në shkencat
shoqërore që mundëson të pyetemi për çfarë bëjmë
duke folur, çka nënkuptohet përtej asaj që thuhet
Studentëve do t’ u sqarohen proceset e
interpretimit të diskurseve dhe të rezultateve të
kësaj analize dhe do të vëhet theksi mbi
artikulimin e ligjërimit dhe kontekstit , mbi
aktivitetet folëse
Studenti duhet të : sensibilizohet në këtë
problematikë , të njoh rrymat kryesore të këtij
moduli dhe të jetë në gjendje të bëjë një analizë të
ndonjë diskursi sipas ndonjëres prej qasjeve
Moeschler , Argumentation et conversation,
éléments pour une analyse pragmatique du
discours , Paris, Hatier Credif, 1985

Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet

Java e dytë:

Nocion i diskursit
Diskursi dhe polemika

Java e tretë:
Java e katërt:
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:

Qasja pragmatike
Organizimi relacional i diskursit
Struktura hierarkike e diskursit
Qasja frënge e diskursit
Vlerësim I parë
Qasja anglosaksone
Qasja stilistike dhe leksikore
Qasja sociolinguistike
Analiza e diskursit dhe semantika
Analiza e përmbajtjes së diskursit
Vlerësim I dytë
Diskursi politik 1
Diskursi politik 2 ( Sarkozy)

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

Gjuhë dhe Letërsi Frënge
Frazeologji krahasuese
Master
zgjedhore
I peste
2+0
5
42
Bade Bajrami
zyra 37 /telefoni 04988681

Si njësi të ngurosura në shkallë të ndryshme kursi synon
të paraqesë strukturën e njësive frazeologjike të
frëngjishtes dhe shqipës, vlerat e tyre, si dhe veçoritë
stilistike, leksiko gramatikore të tyre

Qëllimet e lëndës:

Të paraqiten ngjashmëritë dhe dallimet në
frazeologjinë e dy gjuhëve , në rastin tonë në
mes të frëngjishtës dhe shqipes

Rezultatet e pritura të nxënies:

Studenti duhet të : dallojë këto njësi në të dy gjuhët
të jetë në gjendje të japë baravlerësin e tyre në
gjuhën tjetër

Literatura
Literatura bazë:

Bajrami Bade., Paralelizma strukturorë të njësive
frazeologjike frënge dhe shqipe, Prishtinë, 2006

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

Ligjerata që do të zhvillohet
Ç është frazeologjia
Mënyrat e klasifikimit

Java e tretë:
Java e katërt:
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:

Njësitë frazeologjike emërore në fr. dhe shq.
Njësitë frazeologjike mbiemërore, foljore dhe ndajfoljore
Origjina e frazeologjizmave
Format e vjetruara të frazeologjizmave
Vlerësim I parë
Njësitë frazeologjike anatomike
Galicizmat dhe albanizmat
Proverbi si lloj i veçantë i frazeologjizmit
Krahasim stilistik të frazeologjisë frënge dhe shqipe
Krahasim leksiko gramatikor
Vlerësim I dytë
Krahasim I frazeologjisë me gjuhë të tjera
Bllokim I transformimeve sintaksore në frazeologji

