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Niveli i studimeve Bachelor Programi   Gjuhe 
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LËNDA 1.3 Hyrje në linguistikë gjermane/ E hënë: Gr.1,  09-10:30 

                                                                      Gr. 2, 10:30-12:00 

Viti  I Statusi i 
lëndës 

O 
          Kodi 

1.3 
ECTS kredi 5 Semestri 1 

Javët mësimore 15 Orët mësimore   
Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime, diskutime, debate, puna në grupe etj 

Konsultime E martë: 13:00-14:00, para dhe pas mësimit, si dhe sipas marrëveshjes.  

Mësimdhënësi 
Prof. Dr. Izer Maksuti  e-mail izer.maksuti@uni-

prizren.com 

Tel. 045  346 341  

Asistenti 
Vezire Krasniqi, MA e-mail vezire.krasniqi@uni-

prizren.com 

Tel. 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Kjo lëndë është një hyrje në linguistikë në 

përgjithësi, duke theksuar teorinë dhe 

metodologjinë e fushave qendrore tradicionale 

në fushën e — fonetikës, fonologjisë, 

morfologjisë, sintaksës —me theks të veçantë 

në teoritë fonologjike, morfologjike, 

fjalëformuese, sintaksore dhe teknikat 

analitike. Përsëritja e lëndës do t’i mbuloj  

temat në: fonetikë, morfologji, gjuhësi 

historike, semantikë dhe pragmatikë, 

sociolinguistikë dhe psikolinguistikë etj. 

- Njohja me objektin e studimit të 

disiplinës teorike: Gjuhësi e 

përgjithshme, aplikative dhe historike.    

- Të kuptuarit e koncepteve themelore të 

gjuhësisë  është një nga synimet 

kryesore të lëndës.  

- Njohja e metodave themelore të 

studimit në gjuhësi, teoritë më të 

përhapura dhe një ide të përgjithshme 

për historinë e ideve në këtë fushë.  



Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike, dhe ushtrimeve në klasë,  

detyra shtëpie. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

Përcjellja e punës së gjithmbarshme të 

studentëve bëhet në mënyrë të vazhdueshme 

përmes vëzhgimit të punës, punimeve me 

shkrim , diskutimeve të mbështetura në 

burimet me rëndësi dhe me vlerësimin e parë 

dhe të dytë me shkrim. Për secilën veprimtari 

të angazhimit mbimesatar të studentëve 

fitohen pikë të veçanta. Studentët varësisht 

nga niveli i angazhimit të tyre në punën e 

drejtpërdrejt arsimore, të leximit në kohën e 

tyre të lirë, hartimit të punimeve me shkrim 

etj. kanë mundësi të grumbullojnë deri në 100 

pikë. 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

Pjesëmarrja e rregullt 
15 % 

 

Angazhimet javore, 
leximi, ushtrimet, 
detyrat  15% 

 

Pjesa e parë e provimit  
30 % 

 

Pjesa e dytë e provimit 
30 % 

 

Provimi me gojë 10 %  

  

  

Totali      100 % Vlerësimi me pikë: 

01-49= 5, 50-60 = 6, 

61-70 = 7, 71-80 = 8, 

81-90 = 9, 91-100=10  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata 
2 orë në javë 

 Ushtrime 

2 orë në javë 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje, çështje organizative, plani, 

literatura 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

03.10.2022  

2. Hyrje në linguistikë, degët e 

gjuhësisë, nocionet bazë 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

10.10.2022  

3. Gjuha, funksionet e gjuhës, 

hulumtimet mbi gjuhën 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

17.10.2022  



4. Rrafshet gjuhësore, semiotika, 

Teoritë e komunikimit   

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

24.10.2022  

5. Fonetika/Fonologjia/Morfologjia, 

tipologjia e gjuhëve, fjalëformimi, 

grafematika, ortografia 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

31.10.2022  

6. Leksiku, leksikologjia, 

leksikografia/semantika 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

07.11.2022  

7. Sintaksa, gjuhësia e tekstit/ 

pragmatika /analiza e diskursit 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

14.11.2022  

8. Pjesa e parë e provimit 2 Përsëritje, diskutime për rezultatet 

e pjesës së parë 

2 

21.11.2022  

9. Gjuhësia e zbatuar dhe shkencat 

fqinje të saj/Psikolinguistika ... 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

28.11.2022  

10. Sociolinguistika, dy- dhe 

shumëgjuhësia, politika e 

planifikimi gjuhësor 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

05.12.2022  

11. Gjuhësia kontrastive/Kontaktet 

gjuhësore; format e huazimeve 

/Teoria e përkthimit/Translatologji 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 



12.12.2022  

12. Linguistika dhe mësimi i gjuhëve 

(të huaja) 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

19.12.2022  

13. Mbi historinë e gjuhësisë/Pasqyra e 

gjuhëve të botës/gjuhëve gjermanike, 

Shkrimi dhe llojet e tij 

2 Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

26.12.2022  

14. Festë  Ushtrime, përforcime, përsëritje e 

materialit të zhvilluar në ligjërata 

2 

02.01.2023  

15. Pjesa e dytë e provimit  Diskutime për rezultatet e pjesës së 
dytë, ushtrime shtesë  

 

09.01.2023  
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