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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Qëllimi i lëndës është te shpjegojë se si shqiptohet 
gjuha angleze me një theks standard te zgjedhur 
për  studentet që e mësojnë gjuhën angleze të 
folur në Angli. Përveq kësaj, lënda ne përgjithesi 
shfaq njohuri per tingujt e fjalëve, si perdoren ato 
ne te folur, e qe njihet si Fonetikë dhe Fonologji. 

Studentët pervetesojnë njohuri per principet e 
përdorimit të tingujve gjatë të folurit. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjeratat, prezentimet, detyrat, pjesa praktike 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Libri, fletorja, klasa, tabela, laptopi, projektori, pajisjet per zerim 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Pjesëmarrja dhe detyrat 
Testi gjysmë-semestral 
Provimi final 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

0-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

  



  

Obligimet e studentit: 

Ligjërata: 
Nga studentët kërkohet t’i ndjekin ligjeratat me 
rregull  në mënyrë qe të fitojne njohuri për 
lëndën, të jenë aktiv gjatë diskutimeve dhe 
aktiviteteve në klasë, si dhe, te kryejne detyrat 
pasi janë pjesë e domosdoshme per vlerësim. 
 

Ushtrime: 

Gjatë pjesës praktike studentët do te kryejnë 

prezentime që janë pjesë e detyrave. 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjeratat 2 15 30 

Ushtrimet 3 15 45 

Detyrat 2 15 30 

Projektet 1 15 15 

Testet dhe kuizet 1 15 15 

Prezentimet 2 10 20 

Provimet dhe notimi 10 2 20 

    

    

    

    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
175 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Hyrje në lëndë 
Faqja e internetit të Fonetikës dhe 
Fonologjisë 
Fonemat dhe pjesët e tjera të 
shqiptimit 
Thekset dhe dialektet 
 

2 Identifikimi i fonemave 
 Ndryshimet mes thekseve dhe 
dialekteve- ushtrime 

3 

  

2. Prodhimi i tingujve 
Zanoret e gjata, diftongjet dhe 
triftongjet 

2 Artikulimet mbi laring 
Zanoret dhe bashkëtingëlloret 
Zanoret e gjata dhe të shkurtëra të 
gjuhës angleze 
Diftongjet dhe triftongjet 

3 

  



3. Artikulimi dhe bashkëtingëlloret 
Fonemat dhe simbolet 

2 Laringu- frymëmarrja dhe artikulimi 
Plozivet- të zëshme dhe të pazëshme 
Fonemat- simbolet dhe transkriptimi 
Fonologjia 

3 

  

4. Bashkëtingëlloret Frikative dhe 
Afrikate 
Bashkëtingëlloret hundore dhe të 
tjera 

2 Artikulimi i bashkëtingëlloreve 
Frikative dhe Afrikate - 
bashkëtingëlloret e forta 
Bashkëtingëlloret hundore l, r, j, w 
 
 
 
 

3 

  

5. Rrokjet 
Rrokjet e forta dhe te buta 

2 Natyra dhe struktura e rrokjeve te 
gjuhës anglze 
Ndarjet e rrokjeve 
Rokjet e forta dhe te buta 
Zanorja schwa 
Zanoret e mbyllura dhe te hapura 
Bashkëtingëlloret rrokjëzore 

3 

  

6. Theksi ne fjalet e thjeshta 
Theksi ne fjalët e përbëra 

2 Natyra dhe nivelet e theksit 
Vendosja e theksit në fjalë 
Fjalët e përbëra- parashtesat dhe 
prapashtesat 
Fjalët e përbëra 
Theksi i ndryshueshëm 
 

3 

  

7. Testi gjysmësemestral 2  
Ushtrime te theksit 

3 

  

8. Format e shkurtëra 
Problemet e analizave fonetike 

2 Afrikatet 
Sistemi i zanoreve të gjuhës angleze 
Bashkëtingëlloret rrokjëzore 
Grumbullimi (Kllasteret e) i shkronjes 
S me plozivet 
Tingulli schwa 
Tiparet dalluese 
Përmbledhje 

3 

  



9. Tiparet e fjalimit të vazhduar 
Intonacioni 1 

2 Ritmi, asimilimi, apostrofimi dhe 
lidhëzat 
Forma dhe funksioni në intonacion 
Toni dhe gjuhët e tonit 
Tonet e ulëta dhe lartësia e ritmit 
Disa funksione të tonit të gjuhës 
angleze 
Tonet në fjalë të tjera 
 

3 

  

10. Intonacioni 2 
Intonacioni 3 

2 Njesia e tonit 
Struktura e njesise se tonit 
Ritmi ne njësitë e thjeshta të tonit 
Tonet lëkundëse te ndjekura nga 
shtojcat 
Tingujt e lartë dhe te ulët 
Problemet në analizimin e formës së 
intonacionit 
Trajtimi autosegmental i intonacionit 

3 

  

11. Funksionet e intonacionit 2 Funksioni qëndrimor i intonacionit 3 

  

12. Funksionet e intonacionit 2 Funksioni theksues i intonacionit 3 

  

13. Varietetet e shqiptimit të gjuhës 
angleze 1 

2 Studimi i varieteteve 3 

  

14. Varietetet e shqiptimit të gjuhës 
angleze 1 

2 Ushtrime te inqizuara 3 

  

15. Rishqyrtimi i qëllimeve të lëndës 
Përmbledhje e materialit të lëndës 

2 Ushtrime 3 

  



 

LITERATURA 

English Phonetics and Phonology, Peter Roach, Fourth Edition 
English Pronunciation in Use; Mark Hancock, 2003, Cambridge University Press 
 

VËREJTJE 

 

 

Vërejtje për studentin: 

Studentët janë të detyruar të sillen në pajtueshmëri me Kodin e Sjelljes së Universitetit të Prizrenit. 
Cfarëdo shkelje e kodit do të raportohet te zyrtarët e Universitetit.  
 
 

 

 


