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Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Kjo lëndë përfshinë Filologjinë orientale, njhohuri
historike, gjeografike, kulturore dhe religjioze për
orientin
Parapërgatitja për studjimin e filologjisë orientale.
Njhohuri historike, gjeografike, kulturore dhe
religjioze për orientin. Përkufizimi i nocionit orient
sipas konceptit ballkanik. Përgatitja për thellmin e
studimeve të gjuhësisë arabe, turke dhe persiane.
Njoftimi me qendrat studimore në Evrop dhe në
Ballkan nga fusha e orientalistikës. Ngritja e
vetëdijes për rëndësinë e sudimeve orientale për
filologjinë shqiptare dhe historinë e kulturës
kombëtare.
Të dallojë filologjinë orientale në kuadër të
filologjisë në përgjithësi, të rreket me studimin e
gjuhëve: arabe, turke – me tekstet osmane, dhe
persiane, nxitet për të studjuar letërsinë arabe, turke
dhe persiane, të bëjë studime krahasuese nga fusha
e arabistikës, turkologjisë, iranologjisë dhe asaj
shqiuptare.

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
Ligjërata

2 (90 min)

15

22.5

10 min

15

2.5

Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet

Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare

10

1

10

Detyra të shtëpisë

2

15

30

Koha e studimit vetanak të
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)

2

15

30

Përgaditja përfundimtare për
provim

20

2

40

Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)

2

2

4

Projektet,prezentimet ,etj

30 min

1

0.5

Totali

42.00

81

139.5orë
139.5:25 = 6.93
5 ECTS

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjërata ,seminar, konsultime

Metodat e vlerësimit:

Kriteret e vlerësimit: për vijimin e rregullt të
ligjëratave 10%; detyrat e shtëpisë, prezantimet,
projektet hulumtuese 20%; kolokuiumi 30% dhe
provimi përfundimtar 30% =100%
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Plani i dizejnuar i mësimit:

Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Hyrje në filologji orientale. Çka është filologjia orientale dhe
vendi i gjuhëve semite në orient. Degëzimi i semitologjisë.

Java e dytë:

Karakteristikat e tri fushave që përbëjnë Fil Orientale. Gjuha
turke. Gjuhët Indoevropiane. Zhvillimi i iranologjisë

Java e tretë:

Gjuhët iraniane, Zhvillimi i iranologjisë, gjuha ermene.

Java e katërt:

Gjuha ermene. Tokarishtja dhe hetitishtja. Turkologjija.

Java e pestë:

Jafetologjija dhe berberologjija

Java e gjashtë:

Egjiptologjija, Sinologjija

Java e shtatë:

Jamatologjija-gjuha japoneze. Filologjia orientale dhe
filologjia shqiptare

Java e tetë:

Orienti dhe librat e shpallur

Java e nëntë:

Fetë – religjionet: Formimi dhe kuptimi i këtyre dy termave.
Hebreizmi.

Java e dhjetë:

ebrenjt në Ballkan dhe përshtatja e tyre me rrethanat
konkrete

Java e njëmbedhjetë:

Krishterimi

Java e dymbëdhjetë:

Krishterimi në Ballkan dhe te shqiptarët

Java e trembëdhjetë:

Shpallja e Kur anit. Feja Islame

Java e katërmbëdhjetë:

Zoroastrianët. Burimet dhe idetë e Zaratustrës, Çerdhet e
studimeve orientale në Botë dhe në Evropë

Java e pesëmbëdhjetë:

Provimi përfundimtar

Politikat akademike dhe Vijimi i ligjëratave është i obligueshëm. Mungesa në 5
rregullat e mirësjelljes: ligjërata studenti e humb të drejtën për të hyrë në provim.
Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme;
studenti merr note negative.

