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Qëllimet e kursit:
Qëllimet e ligjëratës janë që të njihen studentët me:
-

objektin e lëndës, me lidhjet e saj ndaj disiplinave të tjera, si dhe me literaturën
përkatëse të lëndës dhe me rëndësinë, që ka lënda në fushën shkencore dhe për
krijimin e lidhjeve më të ngushta mes popujve të ndryshëm dhe vendeve të tyre.

-

çështjet themelore të disiplinës, duke përfshirë aspekte të shtrirjes dhe të statusit
të ndryshëm të gjermanishtes dhe të shqipes si dhe etapat kryesore të historisë së
gjuhësisë dhe të kulturës gjermane.

-

rezultatet e kontaktit gjuhësor në standardin e sotëm gjerman në vendet ku gjuha
gjermane e ka statusin e gjuhës zyrtare në nivel të një shteti.

-

gjendjen dhe historinë e gjuhës gjermane në rrethe ku gjermanishtja e ka statusin
rajonal të gjuhës zyrtare apo statusin e gjuhës së një minoriteti.

-

formimet kreole dhe pidgin si dhe me ndikimin e gjermanishtes në gjuhët e
Ballkanit.

Rezultatet e pritura të nxënies
Pas përfundimit të ligjëratës studenti do të jetë në gjendje: që
1. të këtë njohuri të mira mbi lëndën e ligjëratës,
2. të mund të gjykojë në mënyrë profesionale çështje themelore të kontaktit
gjuhësor,
3. ta ndjekë literaturën e lëmit dhe
4. të orientohet mirë dhe me përgjegjësi në punën e ardhshme shkencore si dhe në
punën praktike, sidomos në kulturën e gjuhës.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj 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 ose
në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare
për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

2

15

22.5

10 min

15

2.5

5
2
3

2
15
15

10
30
45

10

1

10

1

2

2

30 min

1

0.5

Totali

122.5:25 =
4.9
5 ECTS

Metodologjia e mësimdhënies:
- ligjërata
- studim vetjak dhe në grupe
- prezantime.
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Plani i detajizuar i mësimit për një semester:
Java

Thema

KONTAKTI GJUHËSOR:
1 Gjurmime në fushën e kontaktit gjuhësor: Objekti dhe lidhjet me disiplina të tjera.
2

Nocionet kryesore të lëndës si dhe literatura kryesore. Gjuhët kreole dhe pidgin.

3

Llojet e kontakteve gjuhësore në shembullin e gjuhëve botërore, të gjuhës gjermane si
dhe të shqipes.

4

Gjuha gjermane në Evropë dhe përtej oqeanit: statusi i gjermanishtes si dhe mundësitë
kryesore të kontaktit gjuhësor.

5

Kontakte gjuhësore në historinë e gjuhës gjermane.

6

Purizmi në historinë e gjuhës gjermane deri më sot.
TEST

7

Fjalët e huaja dhe internacionalizmat në gjuhën gjermane dhe në gjuhën shqipe.

8

Rëndësia e gjuhëve klasike në zhvillimin e gjermanishtes dhe të shqipes.

9

Anglicizmat në standardin gjerman. Llojet sipas niveleve gjuhësore.

10

Kontakti gjuhësor i bartësve të gjermanishtes në Tirolin e Jugut.

11

Gjermanët në Rusi dhe kontakti i tyre me rusishten gjatë historisë.

12

Gjermanët e Rusisë në Gjermani sot. Kontakte gjuhësore-kulturore.

13

Ndikimi i gjuhës gjermane në gjuhët e sllavëve të Jugut.

14

Kontakte kryesore të shqipes me gjuhë të tjera nga aspekti i gjuhës standarde.

15

Situata gjuhësore në Kosovë dhe kontakte me gjuhën gjermane: prezantime.

Metodat e vlerësimit:





Testi i parë me shkrim 15%
Prezantim 25%
Provimi final me shkrim 50% (pa prezantim 75%)
Pjesëmarrja 10%.

Provimet:
Kusht për pjesëmarrjen në provimin final gjatë afatit të provimeve janë pjesëmarrja në
ligjëratat dhe testet. Studentët që shquhen për pjesëmarrjen në ligjëratë si dhe për testet e
suksesshme, u jepet mundësia e zëvendësimit të provimit. Në atë rast duhet të thellojnë
me shkrim (15 f.) një prej temave të ligjëratave. Zëvendësimi bëhet në bazë të
marrëveshjes me mësimdhënësin. Punimi duhet të paraqitet gjatë kohës së ligjëratave si
kolokuim me prezantim.

