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Përshkrimi: Përmes këtij kursi hyrës në sociolinguistikë synohet të jepen konceptet bazë të kësaj 
disipline, të cilat ndihmojnë për të kuptuar mënyrën se si funksionon gjuha në kontekstin shoqëror ku ajo 
përdoret, faktorët shoqërorë që ndikojnë në zgjedhjet tona gjuhësore si dhe për të zhvilluar një 
kompetencë të mirë sociolinguistike, çka mundëson komunikimin e duhur në shoqëri.  
 
Temat e leksioneve: 
1. Sociolinguistika, një disiplinë më vete mes gjuhësisë dhe sociologjisë. “Optika” e saj mbi gjuhën. 
Çështjet kryesore të studimeve sociolinguistike. Një vështrim i shkurtër historik i saj.  
2. Variacioni gjuhësor dhe variacioni shoqëror (Faktorët shoqërorë dhe përmasat shoqërore).  
3. Varietetet gjuhësore – gjuhët dhe dialektet krahinore.  
4. Varietetet gjuhësore – dialektet shoqërore, stilet dhe regjistrat.  
5. Gjuha standarde si një varietet shoqëror 
6. Planifikimi i një gjuhe kombëtare zyrtare. Shqipja standarde si produkt i një procesi planifikimi 
gjuhësor. 
7. Bashkësitë ligjërimore dhe rrjetet shoqërore – koncepte të rëndësishme sociolinguistike. 
8. Studimi sasior i ligjërimit. Koncepti i variablit gjuhësor dhe i variablit sociolinguistik. Çështje të 
metodës. 
9. Bashkësitë shumëgjuhëshe  - faktorët që ndikojnë në zgjedhjen e gjuhës. Dygjuhësia, shumëgjuhësia 
dhe dukuria e ndërkëmbimit të kodit (code-switching). 
10. Bashkësitë shumëgjuhëshe - diglosia dhe poliglosia 
11. Përzierjet e varieteteve gjuhësore – gjuhët pidgin dhe creole 
12. Ruajtja dhe ndërrimi i gjuhës. Ringjallja e një gjuhe si proces i vetëdijshëm. 
13. Gjuha dhe gjinia në studimet sociolinguistike   
14. Gjuha, njohja dhe kultura. Relativiteti gjuhësor dhe relativiteti kulturor.  
15. Sociolinguistika dhe shkolla. 
 
 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimi  



 
Pjesemarrja është e detyrueshme në 75% të seminareve  
1. Angazhim gjatë orëve të seminareve     20 %   
3. Detyra të ndryshme me shkrim (në shtëpi)    20 % 
4. Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim    60 % 
 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 
- LEKSIONE TE PERGATITURA PER STUDENTET 
- JANET HOLMES, HYRJE NE SOCIOLINGUISTIKE, BOTIMET PEGI, TIRANE, 2015, 580 FQ. 
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