
1 
 

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

Fakulteti i Filologjisë 

 
                                 

PROGRAMI MËSIMOR 

Niveli i 

studimeve 

Bachelor Programi   Gjuhë 

dhe 

Letërsi 

Shqipe 

Viti akademik 2021/2022 

LËNDA Sociolinguistikё e shqipes 
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Obligative  

          Kodi 

  

ECTS 

kredi 

 

4 Semestri 8 

 

Javët mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore     

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metodologjia e 

mësimit 

Lёnda Sociolinguistikё e shqipes do të zhvillohet në 2 orë ligjërata dhe 1 

orë ushtrime, në javë. Do të përdoren metodat frontale dhe ndërvepruese, 

bashkëbisedimi, e komentimit dhe vlerësimit, e argumentimit, e analizës dhe 

e sintezës. Studentët udhëzohen të përdorin literaturën dhe të debatohet për 

lëndën. Lënda zhvillohet me ligjërata, ushtrime, interaktivitete, seminare, 

detyra e prezantime.  

Konsultime  

 

Mësimdhënësi 

Prof. asoc.dr. Flamur Shala e-mail flamur.shala@uni-

prizren.com 

flamurshala@yahoo.com 

Tel. 044 509 272 

 

Asistenti 

 e-mail  

Tel.  

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

 

Lënda ka për qëllim që studentët: 

 

-Të kuptojnë drejt se Sociolinguistikё e 

shqipes është njëra nga lëndët e cila ka 
lidhje me dialektologjinё, me lidhjen e 

gjuhёs me shoqёrinё, me komunikimin.  

-Ta ngrejnë nivelin e përgjithshëm tё dijes 

mbi gjuhёn dhe dhe raportetme shoqёrinё.   

-Ta identifikojnë, ta kuptojnë pёrdorimin e 

gjuhёs nё situata tё ndryshme.  

-T’i zhvillojnë aftësitë e hulumtimit pёr 

pёrdorimin e gjuhёs sipas pёrdoruesve me 

prejardhje tё ndryshme sociale. 

-Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e 

fituara nga fusha tё lidhura me 

sociolinguistikёn. 
-Të ngris shkallёn individuale tё zbatimit tё 

metodave hulumtuese pёr identifikimin e 

bilinguizmit si dukuri socilinguistike. 

-T’i zhvillojnë aftësitë pёr zbatimin e 

metodave pёr hulumtime mbi ndryshimet 

shoqёrore dhe atyre gjuhёsore. 

 

Pikësynimi kryesor i lëndës është që studentët:  

 

-Të kuptojnë drejt lidhjen e Sociolinguistikёs me 

dialektologjinё, me lidhjen e gjuhёs me 
shoqёrinё, nёpёrmjet komunikimit sipas situatave 

folёse.  

-Ta ngrejnë nivelin e dijes mbi raportet gjuhё - 

shoqёri.   

-Ta kuptojnë pёrdorimin e gjuhёs nё situata tё 

ndryshme folёse.  

-Tё dinё pёr pёrdorimin e gjuhёs sipas 

pёrdoruesve me prejardhje tё ndryshme sociale. 

-Të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha tё 

lidhura me sociolinguistikёn. 

-Të ngrisin dijen teorike zbatimit tё metodave 

hulumtuese pёr identifikimin e bilinguizmit si 
dukuri socilinguistike. 

-Tё aftësohen pёr zbatimin e metodave pёr 

hulumtime mbi ndryshimet shoqёrore dhe atyre 

gjuhёsore. 

-Tё njihen me pёrdorimin sociolinguistik tё 

gjuhёs sipas fushave shoqёrore, arsimore, teknike 

etj. 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
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Ligjërata, prezantime, detyra, ushtrime me shkrim e me gojë, diskutime, debate, konsultime etj. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Klasa, tabela, projektor, kompjuter, materiale të tjera etj. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

 
Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

Vijueshmëria – 

10% 

 

  

Punim seminari  

5% 

 

Detyra                  

5% 

 

Testi 

gjysmësemestral 

25% 

 

Provimi 

përfundimtar 55% 

 

  

  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 

 

       Studentët kanë për detyrë të ndjekin 
rregullisht ligjëratat dhe ushtrimet. Në mënyrë 

ndërvepruese të marrin pjesë në mbarëvajtjen e 

procesit mësimor dhe t’i kryejnë të gjitha detyrat 

që i jep mësimdhënësi.  

Ushtrime       
Brenda orëve të ushtrimeve dhe me 

metoda ndërvepruese do të ketë pjesë të 
ushtrimeve për qartësi më të madhe që 

kanë të bëjnë me lëndën e Sociolinguistikё 

e shqipes. 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Përgaditja e punimit të seminarit 1 15 15 

Detyra –analizë gjuhësore 1 15 15 

Parapërgaditja për testin e parë (gjysmësemestral) 

dhe të dytë (përfundimtar 

1 15 15 

Konsultime 1 10 10 

Parapërgaditja për testin (provimi) përfundimtar     

    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, lënda i ka 4 

ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 

100 orë 

Ngarkesa 

totale: 

100 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Njohuri tё pёrgjithshme pёr 

Sociolinguistikёn e shqipes 

Studimi i gjuhёs nё kontekstin shoqёror 

2 Studimi i gjuhёs nё kontekstin shoqёror 2 

  

2. Sociolinguistika shqiptare ose etnografia 

e tё folurit tё shqipes 

2 Etnografia e tё folurit tё shqipes 2 

  

3.  Objekti dhe fushat e zbatimit tё 

sociolinguistikёs 

2 Fushat e zbatimit tё sociolinguistikёs 2 
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4.  Ndryshimi dhe zhvillimi gjuhёsor 2 Ndryshimi dhe zhvillimi gjuhёsor -

mёsimi i gjuhёs nё shkollё 

2 

Pёrvetёsimi i gjuhёs  

5. Modelimi fillestar i gjuhёs 2 Pёrvetёsimi i kompetencёs gjuhёsore, roli 

i familjes dhe i mjedisit shoqёror 

2 

Komunikimi shoqёror  

6. Bashkёsia gjuhёsore dhe bashkёsia 

shoqёrore 

2 Komunikimi gjuhёsor ёshtё shkёmbimi i 

informacioneve me anё tё gjuhёs 

2 

 Grupimi i njerёzve sipas gjinisё e moshёs 

7. Standardizimi i gjuhёs si problem i 

pёrgjithshёm i sociolinguistikёs sё 

sotme 

2 Varieteti standard dhe vlera shoqёrore e 

kulturore e gjuhёs sё shkruar tё 

pёrbashkёt kombёtare 

2 

 Funksionet e gjuhёs standarde 

8. Test gjysmёsemestral 2  2 

  

9. Nga dialekti te gjuha standarde 2 Standardi gjuhёsor dhe ndikimi nё tё 

folurit e pёrditshёm 

2 

  

10. Individualizmi dhe konformizmi 

gjuhёsor 

2 Shfaqja e individualizmit dhe 

konformizmit gjuhёsor 

2 

  

11 Tё folmet e fshehta nё krahinat 

shqiptare – pёrgjithёsime tipologjike 

2 Purishtja, lovidharҫa, doganҫja 

dalipbepҫja, malshoviҫja    

2 

  

12 Akti i tё folurit 2 Akti i tё folurit dhe akti i kominikimit: tё 

folurit, gjuha, ligjёrimi 

2 

Kompetenca komunikative  

 

 

13 Gjuhёt nё kontakt 2 Probleme tё dygjuhёsisё 2 

Huazimet, ndёrkalimet dhe situatat dy 

dhe shumёgjuhёshe 

Raste tё takimit tё shqipes me gjuhёt 

fqinje 

14 Pёrzierja e kodeve dhe prishja e kodeve 2 Pёrdorimi dhe funksioni i kodeve 2 

  

15 Shqyrtime sociolinguistike pёr emrat e 

farefisnisё dhe emrat vetjakё tё shqipes 

2 Emrat e farefisnisё dhe emrat vetjakё tё 

shqipes 

2 

  

LITERATURA 
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VËREJTJE 

 

Mësimi mbahet sipas orarit zyrtar. Studentët duhet të prezentojnë në ligjërata dhe ushtrime. 

Vërejtje për studentin: 

 

Prezenca e sutentëve në orën e mësimit u ndihmon atyre të nxënë dije për lëndën. Zhvillimi i lëndës me metodën 

interaktive i bën më të interesuar dhe më komunikues.  

 

 


