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:

Fakulteti I Filologjisw
Semiologji
Bacelor
O
II
2+2
5
E premte, salla 76, ora 10
Prof. Asoc. Dr. Basri Capriqi
bcapriqi@yahoo.com

Përshkrimi i lëndës
Studentwt marrin dije tw pwrgjithshme nga shkenca e
pergjithshme e shenjave.Njihen detajisht me funksionin
e shenjws dhe me raportin qw ka shenja me
realitetin.Njohin ligjwrimet metaforike dhe
metonimike,intratekstualitetin dhe intertekstualitetin.
Njihen me funksionin e koditdhe dhe me llojet e tyre.

Qëllimet e lëndës:

Me kursin e Semiologjisw synohet t’u jipet studentwve
njw dije themelore mbi shkencwn e pwrgjithshme tw
shenjave.Objekt studimi bwhen tw gjitha sistemet e
shenjave, cfarwdo qoftw substance e tyre.Studentwt
aftwsohen tw njohin kodet semiologjike, funksionimin e
tyre si dhe tw interpretojnw shenjat semiotike.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Studentwt aftwsohen tw operojnw drejt e me lehtwsi
me terminologjinw e shkencws sw Semiologjisw.Tw
interpretojnw sistemet e domethwnies tw tw gjitha
niveleve si dhe tw dwshifrojnw me lehtwsi kuptimet qw
dalin nga strukturat e shenjave semiotike.Tw bwjnw
krahasime tw sistemeve tw ndryshme semiotike. Tw
komunikojnw me lehtwsi me ato sisteme dhe t’I vwjnw
ato nw shwrbim tw punws sw vet hulumtuese nw
fushwn e gjerw tw komunikimeve.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike

Orë
2
2

Ditë/javë
15
15

Gjithësej
30
30

1

Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
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
Totali

15 min

15

4

3

2

6

5

15

75

8
3

1
1

16
3

164

Metodologjia e mësimëdhënies:
Mwsimi zhvillohet nw formw ligjwratash teorike 2 orw
nw javw dhe ushtrimesh2 orw nw javw si punw
konkrete nw ushtrimet tekstore stilistike

Metodat e vlerësimit:
Vlerwsimi bwhet pwrmes verifikimit me shkrim tw aftwsisw
creative dhe testimit me shkrim e me gojw pwr nivelin e
akumulimit tw dijes sw marrw nga I twrw moduli

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

Rolan Bart, Aventura semiologjike, Rilindja, Prishtinw,
1987
Umberto Eco, Semiotics and the Philosophy of
Language, Macmillan, 1993
Daniel Chandler, Semiotics – The Basics, Routledge,
London 2002

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:

Ligjerata që do të zhvillohet
Objekti I studimit
Koncepti dihotomik: gjuhw – tw folur, shenjues – I
shenjuar, sintagmw system, denotacion - konotacion
Gjuhw dhe tw folur
Shenja
I shenjuari
Shenjuesi
Sintagmw - sistem
Rrafshi I sintagmws
Rrafshi I shoqwrimeve
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Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Denotacion - konotacion
Kodi
Broadcast dhe narrowcast cod
Simboli
Pasqyra
Metafora

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijimi I rregullt I ligjwratave wshtw I domosdoshwm dhe hyrja me kohw nw sallwn e mwsimit
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