Formular për SYLLABUS të Lëndës Teoritë moderne të pjesëve të
ligjëratës
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:
Konsultimet:

Fakulteti i Filologjisë, Departamenti i Gjuhës
dhe Letërsisë Gjermane
Teoritë moderne te pjesëve të ligjëratës
Bachelor
zgjedhore
viti i III-të, semestri i V-të
2+0
5
E hënë, ora 14:00-15:30, S. 51
Prof.Ass.dr. Milote Sadiku
milote_sa@hotmail.com, milote.sadiku@unipr.edu
E hënë, ora 13:00-14:00
E martë, ora 10:00-10:30 dhe 12:00-12:30

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

1

Rezultatet e pritura të nxënies:

teoria e pjesëve të ligjëratës e bazuar në
gramatikën konjitive.
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)

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike/ konsultimet
Kontaktet me mësimdhënësin
Ushtrime në teren
Kollokfiume, seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për
provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet, Prezantimet ,etj
Totali

2

15

22.5

10 min

15

2.5

5
2
2

2
15
15

10
30
30

8

3

24

1

1

1

30 min

1

0.5
116.7
116.7:25 = 4.7
5 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:

Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet
ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, dhe punimeve
seminarike që i përgatisin studentët dhe i
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prezantojnë në klasë, si dhe me detyra të
vazhdueshme në shtëpi.
Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:





Aktiviteti në klasë 20%
Punimi seminarik 40%
Provimi final 40%

1. Jungen, O./ Lohnstein, H. (2007):
Geschichte der Grammatiktheorie von
Dionysios Thrax bis Noam Chomsky.
München.
2. Hoffmann, Ludger (2009): Handbuch der
deutschen Wortarten. Berlin.
3. Grewendorf G., Hamm F., Sternefeld W.
(2001):
Sprachliches
Wissen.
Eine
Einführung in moderne Theorien der
grammatischen Beschreibung. 12. Auflage.,
Suhrkamp, Frankfurt.
4. Keller, Leuninger (2004): Grammatische
Strukturen - Kognitive Prozesse, Narr,
Tübingen
5. DUDEN 4 (2009). Die Grammatik.
Mannheim, Wien, Zürich.
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.

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

Ligjerata që do të zhvillohet
Inhalt, Ziele und Gliederung der Lehrveranstaltung,
Grundbegriffe
Das Wort
-Was ist ein Wort?
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- Das Wort und Wortart
- Autosemantika, Synsemantika
Java e tretë:

Geschichte der Wortarten
-

Java e katërt:

Java e pestë:

Die griechische und lateinische Terminus-Gewinnung

Die Wortartenvielfalt
-

Wortarten in der griechischen und lateinischen
Grammatik

-

Wortarten bei J.C. Adelung

-

Wortarten nach der DUDEN-Grammatik

Klassifizierung der Wortarten
-Kriterien der Klassifizierung
- Traditionelle Wortartenklassifikation

Java e gjashtë:

Klassifizierung der Wortarten
- Lexikalische und syntaktische Wortart
- Das mediale, mentale, typologische Wort(art)

Java e shtatë:

Wortarten in Dependenz- und Valenzgrammatik

Java e tetë:

Wortarten in Dependenz- und Valenzgrammatik

Java e nëntë:

Wortarten in der generativen Grammatik

Java e dhjetë:

Wortarten in der generativen Grammatik

Java e njëmbedhjetë:

Wortarten in der kognitiven Grammatik
- Das Konzept der Substantive und Adjektive
Wortarten in der kognitiven Grammatik
- Das Konzept der Verben
Didaktik der Wortarten
Didaktik der Wortarten
Testi vlerësues

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

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Për të fituar të drejtën për të hyrë në provim, studenti duhet të marr pjesë në mësim në së
paku 80% të orëve të përgjithshme.
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