SYLLABUS “Sociolinguistikë”
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
Sociolinguistikë
BA
Zgjedhore
viti i V-të, semestri i 9-të
2
3 ECTS
E mërkurë: 17:30-19.00
Dr. phil. Vjosa Hamiti
Tel. 038 222 970, e-mail: vjosa.hamiti@unipr.edu
E mërkurë:13:00-14:30
E mërkurë:15:30-16:00
E ejnte: 12:00-12:30

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: dialektet,
varietet e gjuhës, gjuha standarde etj. Studentët
mësojnë edhe për zhvillimet gjuhësore pas
bashkimit të Gjermanisë, prestigjin e dialekteve në
Europë, gjuhën e migrantëtve, gjuhët pixhin dhe
kreole etj.

Qëllimet e lëndës:

Në këtë kurs synohet

-

Rezultatet e pritura të nxënies:

përvetësimi i koncepteve themeolre
sociolinguistike
- përshkrimi i tipareve të varianteve të
gjermanishtes
- analizimi i materialit gjuhësor duke zbatuar
metodat sociolinguistike
Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studenti do
të jetë në gjendje që:
- të demonstrojë njohuri për konceptet
themelore sociolinguistike
- 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
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gjuhën gjermane
Kontributi nё ngarkesёn e studentit (qё duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti

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

Orë

Ditë/javë

Gjithsej

2

15

22.5

10 min

15

2.30

1
2
3

2
15
15

2
30
45

3

7

21

2

2

4

1

1

1
127.8:25=5.112
5 ECTS

Metodologjia e mësimëdhënies:

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë
bazën teorike, përgatitjes dhe prezantimit të
punimeve seminarike, 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
Literatura bazë:
1. Dittmar, Norbert (1997): Grundlagen der
Soziolinguistik: ein Arbeitsbuch mit
Aufgaben. Tübingen: Niemeyer.
2. Löffler, Heinrich (2010): Germanistische
Soziolinguistik. Berlin (= Grundlagen der
Germanistik 28).
3. Veith, W.H. 2005: Soziolinguistik. Ein
Arbeitsbuch. Narr, Tübingen.
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Literatura shtesë:

4. Mesthrie, R. et al. 2000: Introducing
Sociolinguistics. Edinburgh University
Press, Edinburgh.
5. Ammon, U. / Mattheier, K. / Nelde, P. (eds.)
2000:. Die Zukunft der europäischen
Soziolinguistik. The future of European
Sociolinguistics. Niemeyer, Tübingen.
1. Barbour, S. / Stevenson, P. 1998: Variation
im Deutschen. Soziolinguistische
Perspektiven (de Gruyter Studienbuch). de
Gruyter, Berlin.

Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Ligjërata që do të zhvillohet
Einführung in die Lehrveranstaltung
Java e parë:
Java e dytë:

Soziolinguistik und die Sprachwissenschaft

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:

Sprache und die Gesellschaft
Sprachvarietäten – Sprachen und die Dialekte
Gesellschaftliche Faktoren
Varietäten des Deutschen
Sprache, Kultur, Denken
Sprechen als gesellschaftliches Wirken
Quantitative Untersuchung des Sprechens
Soziolinguistische Untersuchungsmethoden
Sprachliche Ungleichheit und gesellschaftliche Ungleichheit
Standpunkte gegenüber sprachlichen Varietäten
Die Rolle der gesellschaftlichen Faktoren in der sprachlichen
Anpassung
Sprache und Geschlecht
Sprachliche Dynamik, Globalisierung und gefährdete
Sprachen

Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
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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