
 
                                   
                       
 

 

 
SYLLABUS I LËNDËS “ETIMOLOGJI” 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  FAKULTETI I FILOLOGJISË 

Titulli i lëndës: ETIMOLOGJI 

Programi:  GJUHË DHE LETËRSI SHQIPE 

Niveli: BACHELOR  

Statusi lëndës: OBLIGATIVE 

Viti i studimeve: VITI V, SEMESTRI VII 

Numri i orëve në javë: 2 + 1 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: UNIVERSITETI ‘’UKSHIN HOTI’’ PRIZREN 

Mësimdhënësi i lëndës: Prof. ass. dr. Senad Neziri 

Të dhënat kontaktuese:  Senad.neziri@gmail.com      044648729 

 

Përshkrimi i lëndës:  

Ky kurs synon t’i përgatisë studentët me lëndë më të 
saktë gjuhësore nga burimet e brendshme e të jashtme 
të gjuhës shqipe, që kanë pasur ndikim të  
drejtpërdrejtë në zhvillimin e veçantë e të  
përgjithshëm të saj. Në këtë kontekst parakuptohet 
zhvillimi kronologjik i dukurive që  merren në trajtim, 
por në mënyrë të posaçme krahasimi i këtyre dukurive 
me gjuhët fqinje, ato ballkanike si dhe ato 
indoevropiane. 

  

Qëllimi i lëndës: 

Lënda ka për qëllim që studentët: 
- Të marrin njohuri për strukturën e gjuhës në planin 
diakronik, më saktësisht për zhvillimet historike të 
shqipes. Njohja e ligjeve gramatikore të shqipes, të 
cilat mundësojnë rindërtimin dhe ndriçimin e shumë 
çështjeve që kanë të bëjnë me Etimologjinë ose 
Gramatikën historike të shqipes në përgjithësi, të 
cilat përmes metodës historiko-krahasimtare të 
jashtme (krahasimit të shqipes me gjuhët e vjetra i.e., 
të cilat kanë një histori shkrimore mjaft të hershme) 
dhe asaj të brendshme (krahasimit të shqipes aktuale 
me fillimet e shkrimit të shqipes, d.m.th. me shqipen 
e shekullit 16 dhe me te folmen e arbëreshëve të 
Greqisë e të Italisë) japin rezultatet e kërkuara. 
- Nxitja dhe motivimi për një angazhim sa më 
gjithëpërfshirës dhe për krijimin e gjykimit personal. 

Aftësimi për mendime, gjykime, teza e kundërteza 
rreth etimologjisë së pjesëve të ligjëratës dhe 
veçorive të tyre gramatikore etj. 
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Rezultatet e të nxënit:   

Studentët nga kjo lëndë mësimore do të kenë 
përfitime teorike dhe praktike. Pikësynimi kryesor i 
lëndës është të kuptojnë drejt Etimologjinë 
shqiptare, ndihmesën e filologëve të huaj dhe 
shqiptarë për studimin e gjuhës shqipe. 

Përvetësimi i njohurive dhe shkathtësive bazë për 
zotërimin e gjendjes së strukturës së shqipes në një 
zhvillim sa më të largët historik, por edhe në nivelin 
e sotshëm, gjithmonë duke u bazuar në rezultatet e 
arritura shkencore në këtë drejtim. 
-Formimi i shprehive për punë të pavarur 
interpretuese, krijuese dhe shprehëse në thellimin e 
këtyre njohurive aq të errëta për strukturën e 
shqipes. 
- Bazuar në tezat e kundërtezat e studiuesve të 
shumtë që do t`i shqyrtojmë gjatë kursit, të aftësohet 
të gjykojë edhe vetë në argumentimin ose 
joargumentimin e këtyre tezave, 
- të japë edhe vetë mendimet e veta për çështje 
diakronike, të cilat janë ende të diskutueshme. 
- të formojë shprehi e shkathtësi për motivim të 
mëtejshëm në ndriçimin e prejardhjes së fjalëve, 
çështjeve diakronike për strukturën e 

shqipes etj. 
Ngarkesa e studentit  (duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 Javë 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 javë 15 

Punë praktike 1 4 Javë 4 
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 15 javë 15 

Ushtrime  në terren 1 9 javë 9 

Kollokfiume, seminare 1 5 javë 15 

Detyra të  shtëpisë 1 4 javë 4 
Koha e studimit vetanak të studentit (në 
bibliotekë ose në shtëpi) 

2 2 javë 4 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 2 javë 2 
Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuis,provim final) 

  1   2 javë   2 

Projektet, prezantimet ,etj   1   4 javë   4 

Totali     104 orë (4 ECTS) 



 
                                   
                       
 

 

 

 

  

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren | Rruga e Shkronjave, nr. 1 | 20 000 Prizren | Republika e Kosovës               faqe 3 
 
 
 
 

Metodologjia e mësimdhënies:   

Lënda e Etimologji do të zhvillohet me 2 orë ligjërata 
dhe 1 orë ushtrime në javë. Përveç metodës frontale, 
do të përdoren edhe metodat ndërvepruese 
(interaktive), si ajo e bashkëbisedimit, e komentimit, e 
vlerësimit, e argumentimit, e analizës, e sintezës etj. 
Studentët do të udhëzohen të lexojnë literaturë 
gjuhësore e shkencore dhe në orët mësimore do të 
debatohet për to. Në fillim të semestrit atyre u jepen 
tema për punim seminarik dhe deri në fund të 
semestrit duhet të dorëzojnë atë. Disa nga këto 
punime seminarike studentët do t’i prezantojnë me 
Power Point në orët e ushtrimeve.  

Metodologjia e vlerësimit:  

 
1. Pjesëmarrje në ligjërata 10 % 

2. Vlerësime të ndërmjetme 20 % 

3. Punime seminari dhe detyra të ndryshme 20 % 

Provimi me shkrim (përfundimtar) 50 % 
 

Literatura  

Literatura primare:  

1. E. Çabej, Studime etimologjike në fushë të shqipes I, 
Tiranë, 1982. 

2. Shaban, D., Morfologjia historike e gjuhës shqipe, pjesa 
I dhe II, Prishtinë ,1980. 

3. Besim, B., Rruga e formimit të fleksionit të sotëm 
nominal të shqipes, Prishtinë,1980. 

4. K. Topalli, Fjalor etimologjik i gjuhës shqipe,Tiranë, 
2017. 

5. G. Meyet, Fjalori etimologjik i gjuhës shqipe, Çabej, 
2007. 

Literatura shtesë:   

1. Sh. Demiraj, Gjuha shqipe dhe historia e saj,Tiranë, 
1996. 

2. Sh. Demiraj, Fonologjia historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 
1996. 

Plani i dizajnuar i mësimit: 

Java Ligjërata Ushtrime 

Java e parë: 

Njoftime të përgjithshme 
për format dhe metodat e 
punës, qëllimin e lëndës, 
mënyrën e vlerësimit, 

Diskutim për fjalët dhe 
historinë e tyre. 
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udhëzime për punë të 
pavarur dhe për literaturën 
e domosdoshme e shtesë. 
Objekti i etimologjisë. 

Java e dytë: 

Struktura e fjalës dhe 
rëndësia e saj për studimet 
etimologjike (aspekti 
sinkronik). 

Ushtrime për 
strukturën e fjalës. 

Java e tretë: 
Morfemat dhe llojet e saj; 
morfema rrënjore, 
fjalëformat dhe tema e fjalës. 

Ushtrime dhe analiza për 
morfemat dhe temën e fjalës. 

Java e katërt: 
Morfemat ndajshtesore: 
parashtesa, prapashtesa, 
mbaresa dhe nyja. 

Ushtrime për strukturën e 
fjalës. Analizë strukturore e saj. 

Java e pestë:   

Tipat e 
fjalëformimit: 

- prejardhja, 
- përbërja, 
- përngjitja, 
- konversioni, 
- nyjëzimi. 

Ushtrime dhe analiza të tipave 
të fjalëformimit. 

Java e gjashtë: 
Aspekti historik i prejardhjes 
së fjalës dhe studimet e 
derisotme etimologjike. 

Testi i parë (I) 

Java e shtatë:   
Metoda historiko-
krahasimtare e studimeve në 
fushë të etimologjisë. 

Ushtrime për metodat. 

Java e tetë:   
Rëndësia e rrafshi fonetik në 
hulumtimet etimologjike 
(zhvillimet fonetike). 

Ushtrime për rrafshin fonetik 
në hulumtimet etimologjike 
(zhvillimet fonetike). 

Java e nëntë:   
Rëndësia e rrafshit 
morfologjik në hulumtimet 
etimologjike. 

Ushtrime për rrafshin 
morfologjik në hulumtimet 
etimologjike. Përsëritje. 

Java e dhjetë: 
Rëndësia e rrafshit semantik 
në hulumtimet etimologjike. 

Ushtrime për rëndësinë e 
rrafshit semantik në 
hulumtimet etimologjike. 

Java e njëmbëdhjetë: 
Fjalët e trashëguara të 
shqipes nga nëna e saj (fjalët 
me burim i.e.). 

Ushtrime për fjalët e 
trashëguara. Përsëritje. 

Java e dymbëdhjetë:  
Fjalët e huazuara të shqipes 
nga latinishtja, greqishtja, 
sllavishtja. 

Ushtrime për huazimet. 
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Java e trembëdhjetë: 

Fjalët e huazuara të 
shqipes nga turqishtja, 
dhe ngjashmëritë me 
rumanishten. 

Përsëritje për huazimet dhe 
kohën kur janë huazuar ato. 

Java e katërmbëdhjetë:  

Kontributi i etimologëve të 
huaj dhe vendës, dhe 
qëndrimi i tyre për fjalët e 
trashëguara dhe të huazuara 
të shqipes. 

Përsëritje e përgjithshme e 
kësaj pjese. 

Java e pesëmbëdhjetë: 
Përmbledhje (përsëritje) 
e përgjithshme e lëndës 
në fund të semestrit. 

Testi i dytë (II) 

Politikat akademike dhe kodi i  sjelljes   

Studentët duhet t’u përmbahen rregullave të përcaktuara sipas Statutit të UPZ-së 
dhe rregulloreve e vendimeve të miratuara nga Senati i UPZ-së dhe Këshilli 
Mësimor. 
Pritet që secili student të vijë me kohë. 
Nga çdo student pritet që të marrë pjesë në çdo ligjëratë. Për shkak të natyrës dhe 
mënyrës së mësimit në këtë lëndë, ardhja në mësim dhe pjesëmarrja aktive në diskutim 
është e nevojshme (e domosdoshme).  
Çdo mungesë e vazhdueshme rezulton me zbritjen e notës përfundimtare. Studentët janë 
të obliguar të kenë sjellje të mirë dhe të mbajnë qetësi, si dhe t’i shkyçin telefonat mobilë 
gjatë ligjëratave. 


