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EKSTRAKT 
Lënda Hyrje në historinë e gjuhës shqipe synon t’i pajisë studentët me njohuri për historinë e 
gjuhës shqipe. Në këtë disipline, studentët njihen me vendin e shqipes në rrethin e familjes i.ev., 
prejardhjen e shqiptarëve, origjinën e gjuhës shqipe, dokumentet dhe tekstet e para, marrëdhëniet 
e saj me gjuhët e tjera etj. Me anën e saj shpjegohen faktet historike dhe gjuhësore të prejardhjes 
së shqiptarëve nga ilirët dhe të gjuhës shqipe prej ilirishtes. Me njohuritë që jepen në të, kjo lëndë 
i paraprin edhe lëndës së Fonetikës Historike dhe Gramatikës Historike. 
 
 
 
 
TEMAT: 
 
LEKSION 1. Burimet dhe metodat e studimit të saj.  
  
LEKSION 2. Shqipja gjuhë indoevropiane 
  
LEKSION 3. Prejardhja e gjuhës shqipe.  
 
LEKSION 4. Teza ilire e prejardhjes së gjuhës shqipe.  
 
LEKSION 5.  Teza trake e prejardhjes së gjuhës shqipe.  
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LEKSION 6.   Problemi i autoktonisë së shqiptarëve.  
 
LEKSION 7. Emërtimi i gjuhës shqipe në shekuj 
 
LEKSION 8. Vendi i formimit të gjuhës shqipe 
 
LEKSION 9.  Dokumentet e para në gjuhën shqipe. Kushtet dhe rëndësia e tyre  
 
LEKSION 10. Marrëdhëniet e shqipes me gjuhë të tjera 
 
LEKSION 11.  Marrëdhëniet e shqipes me latinishten. 
  
LEKSION 12.  Marrëdhëniet e shqipes me sllavishten.  
 
LEKSION 13.  Marrëdhëniet e shqipes me rumanishten.  
 
LEKSION 14.  Marrëdhëniet e shqipes me turqishten. Historia e këtyre marrëdhënieve 
 
LEKSION 15.  Bashkëpërkime gjuhësore në gjuhët e Ballkanit. Studimet rreth këtyre 
bashkëpërkimeve.Tiparet gjuhësore ballkanike 

 
 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI:  
70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
 
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Testi 1 i pjesshëm në javën e  6-të (10% e notës përfundimtare) 
Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
 
DETYRA E KURSIT:  
 
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times New 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
20 % e notës përfundimtare 
 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notës përfundimtare 
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DETYRIMET E STUDENËVE PËR LËNDËN 
Frekuentim i rregullt në leksione. 
Frekuentim i detyruar në të paktën 70% të seminareve të lëndës. 
Përgatitja e një ese-je nga 3-5 faqe format A4, Times New Roman, madhësia e shkrimit 12, 
hapësira mes rreshtave 1.5. 
Pjesëmarrje në testet e pjesshme gjatë semestrit. 
Testi (provimi) përfundimtar (i fundit të smestrit) 
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