
 
                                   
                       
 

 

 

SILABUSI – GJUHESI BALLKANIKE 

Tё dhёnat bazike tё lёndёs 

 Universiteti Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” 
1 Fakulteti/Departamenti Fakulteti i Filologjisё/Gjuhё dhe Letёrsi Shqipe 
2 Titulli i lёndёs Gjuhësi ballkanike 
3 Niveli  Bachelor 
4 Statusi i lёndёs  Obligative  
5 Viti i studimeve  Viti IV, semestri VII 
6 Numri i orёve nё javё 2+2 
7 Vlera nё KREDI-ECTS 5 
8 Koha/lokacioni Semestri dimёror 
9 Mёsimdhёnёsi i lёndёs Prof. ass. dr. Flamur Shala 
10 Detajet kontaktuese flamur.shala@uni-prizren.com              
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Përshkrimi i lëndës 

       Gjuhësia ballkanike është njëra nga lëndët e cila ka lidhje të 
ngushtë me gjuhësinë indoevropiane dhe historinë e gjuhës shqipe 
dhe se mësimi i kësaj lënde ka të bëjë me lidhjen e gjuhëve të 
Ballkanit, afrinë dhe ndërndikimin ndërmjet tyre.  
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Qёllimi i lёndёs 

       Qёllimi i lёndёs ёshtё qё studentët: 
-Të ngrejnë nivelin e përgjithshëm mbi afrinë e gjuhëve të Ballkanit, 
si gjuhë indoevropiane. 
-Të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë 
nga fusha e gjuhësisë krahasuese. 
-Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së 
tyre. 
-Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e 
gjuhësisë ballkanike. 
-Të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, 
sintetizuar etj. 
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Rezultatet e pritura: 

        Studentët duhet:  
-Të kuptojnë se Gjuhësia ballkanike është lëndë qё nënkupton një 
dije të mirëfilltë të lidhjes që kanë gjuhët e Ballkanit.  
-T’i përvetësojnë afritë dhe dallimet e gjuhëve të Ballkanit dhe edhe 
të gjuhëve të tjera indoevropiene dhe t’i dallojnë ato.                                                                                                 
-Të aftësohen të dallojnë premisat e afrisë dhe dallimeve të gjuhëve 
të Ballkanit;                                                 
 -Të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të shkencës; 

Kontributi nё ngarkesën e studentit  
Aktiviteti  Orë    Ditë/javë   Gjithsej 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 2 15 30 
Përgatitja e punimit të seminarit 1 10 10 



 
                                   
                       
 

 

 

Detyra –analizë gjuhësore 1 15 15 
Parapërgatitja për testin e parë 
(gjysmësemestral)  

1 15 15 

Konsultime 1 10 10 
Parapërgatitja për testin (provimi) 
përfundimtar  

1 15 15 

Ngarkesa totale   125 orë (5 ECTS) 
14 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, ushtrime, seminare, prezantime, bashkёbisedim, 

konkretizim. 
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Vlerësimi dhe notimi 
 

Seminari, testi gjysmёsemestral, prezantimi, testi përfundimtar. 
 
Testi gjysmёsemestral ka -25 pikë  
Të gjitha aktivitetet -20 pikë 
(vijueshmёria, seminar, prezantime, detyra)    
Testi përfundimtar -55 pikë  
Total: 100 pikë  
 
Vlerësimi me pikë 
01-49=5, 50-60 =6, 61-70=7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

 Literatura:  

 Literatura bazë: E. Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1974.   
Sh. Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 
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Literatura shtesë: 

B. Bokshi, Prapavendosja e nyjës shquese në gjuhët ballkanike, 
Prishtinë, 1984. 
B.Bokshi, Rrua e formimit të fleksionit nominal të shqipes së 
sotme, Prishtinë 1980. 
Akademia e Shkencave dhe Arteve tё Kosovёs, Akademia e 
Shkencave tё Shqipёrisё, “Shqipja dhe Gjuhёt e Ballkanit”, 
Prishtinё, 2012. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
Java Ligjërata 2                                                         Ushtrime 2 
Java e parë: Gjuhësia indoevropiane-njohuri  Shtrirja 

e gjuhëve indoevropiane 
Shtrirja e gjuhëve indoevropiane 

Java e dytë: Gjuhët indoevropiane-njohuri - Ndarja e 
gjuhëve indoevropiane  

Ndarja e gjuhëve indoevropiane 

Java e tretë: Gjuhësia ballkanike-njohuri - Gjuhët 
ballkanike 

Gjuhët ballkanike 

Java e katërt: Gjendja gjuhësore e Gadishullit 
ballkanik   -Popujt dhe gjuhët e tyre në 
Gadushullin ballkanik 

Popujt dhe gjuhët e tyre në Gadushullin 
ballkanik 

Java e pestë:   Gjendja e sotme gjuhësore e Gadishullit 
Ballkanik    -Popujt dhe gjuhët që fliten 
sot në gadishullin ballkanik 

Popujt dhe gjuhët që fliten sot në 
gadishullin  ballkanik 

Java e gjashtë: Disa bashkëpërkime në fushën e 
fonetikës    -Bashkëpërkime në fonetikë 

Bashkëpërkime në fonetikë 

Java e shtatë:   Bashkëpërkimi i rasave gjinore dhe 
dhanore Prapavendosja e nyjës shquese  
-Bashkëpërkime në rasa 

Bashkëpërkime në rasa 



 
                                   
                       
 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studenti duhet të respektojë rregullat e institucionit: 
- Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore; 
- Të mbajë disiplinën gjatë ligjëratave; 
- Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e Kartelës studentore (ID-së)  në teste dhe provim; 
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit. 

 

 

Java e tetë:   Testi gjymësemestral Nyja shquese dhe prapavendosja 

Java e nëntë:   Nyja shquese dhe prapavendosja Nyja shquese e shqipes 

Java e dhjetë: Format e kohës së ardhme Koha e ardhme në disa gjuhë të 
Ballkanit 

Java e njëmbëdhjetë: Rimarrja e kundrinave dhe trajta e 
shkurtër 

Rimarrja e kundrinave dhe trajta e 
shkurtër 

Java e dymbëdhjetë:   Mënjanimi i paskajores   -Paskajorja e 
shqipes 

Paskajorja e shqipes 

Java e trembëdhjetë:     Disa bashkëpërkime të tjera midis 
gjuhëve ballkanike   
-Bashkëpërkime të tjera 

Bashkëpërkime të tjera 

Java e katërmbëdhjetë:   Bashkëpërkime midis shqipes dhe 
runamishtes -Shqipja dhe rumanishtja 

Shqipja dhe rumanishtja 

Java e pesëmbëdhjetë:    Disa bashkëpërkime në fushën e fjalorit   
-Bashkëpërkime në fushën e leksiku 

Bashkëpërkime në fushën e leksikut 


