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studimeve 

Bachelor  Programi   Administrim Biznesi Viti akademik 2021/2022 

LËNDA 

Anglishtja Afariste 1 

Viti   Statusi i 

lëndës 

Obligative   

          Kodi 
  

ECTS  kredi 

 

4 Semestri  

 

Javët 

mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e 

mësimit 

 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj.   

Konsultime  

Per cdo jave pas oreve te ligjerates. 

 

Mësimdhënësi 

 

Kadri Krasniqi 

e-mail kadri.krasniqi@uni-

prizren.com 

Tel. 00383 45264134 

 

Asistenti 

 

Fjolla Kallaba 

e-mail Fjollakallaba@hotmail.com 

Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës 

 

Rezultatet e pritshme 

Objektivi kryesor i lendes ‘Anglishtja Afariste 1’ eshte 

qe te njoh studentet me aftesite e pergjithshme gjuhesore 

qe do i ndihmojne ata te komunikojne ne menyre me 

efektive ne nje llojshmeri rrethanash/situata formale dhe 

joformale; te rris rrjedhshmerine dhe konfidencen ne 

perdorimin e Anglishtes ne kontekste/sfonde 

profesionale, dhe ti mundesoj pjesemarresit qe ti japin 

prioritet nevojave te tyre per te mesuarit e gjuhes. 

Kursi permban; strategji te ndryshme komunikimi, 

teknika/pervoja te ndryshme per takim, dhe strategji per 

negocijim. Fjalori i kursit eshte ndertuar ne ate menyre 

qe te zhvilloj aftesite e gjuhes dhe komunikimit te 

pjesemarreseve ne nje kontekst ‘market leader’ 

nepermes temave te ndryshme perkatese.  

 

Pas perfundimit me sukses te ketij kursi, 

studentet duhet te jene ne gjendje te: 

- zgjerojne fjalorin professional, 

 

- komunikojne me confidence me te 

madhe, 

- flasin me me shume saktesi dhe 

rrjedhshmeri,   

- permiresojne Anglishten e shkruar 

nepermes ushtrimeve te ndryshme, 

dhe  

- shoqerohen permes rrjeteve sociale 

me konfidence me me te madhe dhe 

gjithashtu te punojne sukseshem ne 

mjedise multi-kulturore.  

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:  



Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

Kushtet për realizimin e temave mësimore: 

Salla me mundësi errësimi, kompjuteri dhe projektori. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi bëhet me anë të testit, kurse nota 

përfundimtare përbëhet prej katër komponentëve: 
-  Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 0-20 pikë 
-  Kolokuiumi Parë: 0 - 20 pikë 

-  Punimi seminarik: 0 - 10 pikë  

- Provimi final : 0 - 50 pikë 

 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91 - 100 10         ( ECTS – A) 

81 – 90   9         ( ECTS -  B) 

71 – 80   8         ( ECTS -  C) 

61 – 70   7         ( ETCS -  D) 

51 – 60    6         ( ETCS -  E) 

40 -  50   5*       ( ETCS – FX) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata  Ushtrime                 

- Vijimi i ligjëratave, 

- Pjesëmarrja në debate, 

- Respektimi i kodit të mirësjelljes, etj. 

-  Vijimi i orëve të ushtrimeve 

-  Respektimi i kodit të mirësjelljes etj 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 3 15 45 

Punë praktike - - - 

Konsultime me mësimdhënësin 1 11 11 

Vizita pune në teren 6 1 6 

Seminare 3 3 9 

Koha e studimit vetanak 2 5 10 

Përgatitja përfundimtare për provim 5 8 40 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim, etj) 1 3 3 

Projekte, prezantime, etj 1 1 1 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, meqë lënda i ka 5 ECTS 

kredi, studenti duhet të ketë125 orë angazhime. 

Ngarkesa 

totale: 

125 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

PREZANTIMI  I SYLLABUSIT 2 
- Njohja me kursin 

- Njohja me studentet 

1 

  

2. KARIERE (CAREER) 2 Gramatike: Aftesia. Kerkesat dhe aftesit e 
kaluara.                                                         
Fjalor: Fjalet dhe shprehjet ne lidhje me 
karieren.                                                     
Shkrim: Aftesit e kaluara dhe editim.  
Shqiptim: Dallimi midis (i) dhe (i:).           
Theksi dhe intonacion: Pyetjet. 

1 



  

3. NDERMARRJET (COMPANIES) 2 Gramatike: Kohet e tashme.                     
Fjalor: Fjale dhe shprehje ne lidhje me 
kompanit/bizneset.                                  
Shkrim: Nje email joformale dhe lidhezat.     
Shqiptim: Mbaresat  -s.                              
Gjuha e folur:  are.                                  
Ushtrim shtese: Prezantimi i kompanise.                           

1 

  

4. 
SHITJE(SELLING) 

 

2 Gramatike: Foljet modale/menyrore.      
Fjalor: Fjale dhe shprehje ne lidhje me 
shitjen.     Shkrim: Berja e nje porosie, 
pergjigjja ndaj nje porosie dhe editim.                               
Shqiptim: E njejte apo ndryshe.                                                       
Gjuha e folur:  Have to.                          
Ushtrim shtese: Te biseduarit. 

1 

  

5. KRYEVEPRAT    (GREAT IDEAS) 2 Gramatike:  Kohet e kryera.                      
Fjalor:  Fjalet dhe shprehjet ne lidhe me 
kryeveprat.                                                 
Shkrim:  Dhenja e informacionit dhe editim.       
Shqiptim:  Mbaresat  -ed.                                                       
Gjuha e folur:  Was dhe Were.                                            
Ushtrim shtese: Takimet. 

1 

  

6. STRESI (STRESS) 2 Gramatike:  Koha e kryer.                         
Fjalor:  Fjale dhe shprehje ne lidhje me 
stresin ne vendin e punes.                                  
Shkrim:   Pikesimi, raporti dhe editimi. 
Shqiptim: Grupet e bashketingelloreve.                                                  
Gjuha e folur:  has / have;  hasn’t/haven’t.                  
Theksi dhe intonacioni: Pyetjet ndjekese. 
Ushtrim shtese: Berja dhe pergjigjja e 
sugjerimeve. 

1 

  

7. ARGETIM/UES (ENTERTAINING) 2 Gramatike:  Foljet shume-fjaleshe.          
Fjalor:  Fjale dhe shprehje ne lidhje me 
ushqimin dhe pijet.                                   
Shkrim:  Raport dhe rezervimi i nje hoteli.  
Shqiptim:  Shkronja  a.                                
Gjuha e folur:  Tingujt lidhes.                
Ushtrim shtese: Berja e fjalimit te shkurter. 

1 

  

8. TESTI  ½ SEMESTRI 2 TESTI  ½ SEMESTRI 1 

  

9. MARKETING (MARKETING) 2 
Gramatike:  Berja e pyetjeve.                   

Fjalor:  Fjale dhe shprehje ne lidhje me 

marketingun.                                             

Shkrim:  Pergjigjja e nje pyetje, raportet dhe 

editim. 

Shqiptim: Tingujt individual - (ɒ) and (ɔ:).                                                         
Gjuha e folur: do you, did you , would you.   
Theksi dhe intonacioni: Rrokjet e theksuara. 

1 

  

10. PLANIFIKIM (PLANNING) 2 Gramatike: Biseda/te folurit per te ardhmen.                                          
Fjalor: Fjale dhe shprehje ne lidhje me 
planifikimin.                                               
Shkrim: Lidhezat, menaxhimi i kohes  dhe 

1 



editim.                                                         
Shqiptim: Shkronja  o.                                 
Gjuha e folur:  to.                                       
Theksi dhe intonacioni:  Rrokjet e theksuara.  
Ushtrim shtese: Kontrollimi i informacionit. 

  

11. 
MENAXHIMI I 

PUNETOREVE/NJEREZVE 

(MANAGING PEOPLE) 

 

2 Gramatike:  Gjuha e raportuar.                
Fjalor:  Fjalet dhe shprejet ne lidhje me 
menaxhim. Foljet dhe parafjalet.             
Shkrim:  Pergatitja per shkrimin e nje raporti. 
Kerkimi i nje informacioni.                                       
Shqiptim: Identifikimi i tingujve te ngjashem. 
Gjuha e folur:  Tingujt e bashkuar.          
Theksi dhe intonacioni:  Thekset e ndryshem. 
Ushtrim shtese: Socializimi dhe marrja e nje 
mesazhi. 

1 

  

12. MOSMARREVESHJE (CONFLICT) 2 Gramatike:  Fjalit kushtore.                      
Fjalor:  Fjalet dhe shprehjet ne lidhje me 
ndermjetesim/bisedim.                                                      
Shkrim:  Letrat e biznesit dhe editim.                                                 
Shqiptim:  Tingulli schwa.                             
Gjuha e folur: Shkurtesat.                                                          
Theksi dhe intonacioni:  Ngritja dhe ulja e 
intonacionit.                                              
Ushtrim shtese: Si te sillemi ne nje 
mosmarreveshje. 

1 

  

13. BIZNES I RI             (NEW BUSINESS) 2 Gramatike:  Fjalit kohore.                         
Fjalor:  Fjalet ne lidhje me ekonomin.                                               
Shkrim:  Lidhezat, shkrimi i nje raporti dhe 
editim.                                                     
Shqiptim: Tingujt e zanoreve.                                                        
Gjuha e folur: Tingujt e bashkuar.                                             
Theksi dhe intonacioni:  Datat.             
Ushtrim shtese: Numrat. 

1 

  

14. PRODUKTET (PRODUCTS) 2 Gramatike:  Trajtat pesore.                      
Fjalor: Fjalet dhe shprehjet ne lidhje me 
produktet.                                                  
Shkrim: Lidhezat, kerkesa per nje produkt dhe 
editim.                                                      
Shqiptim: Grupet e bashketingelloreve.                                              
Gjuha e folur: Its, it has dhe it is.             
Theksi dhe intonacioni: Thekset kryesore. 
Ushtrim shtese: Berja e pyetjeve per nje 
product. Prezantimi i produktit. 

1 

  

15. 
TESTI FINAL 

 

2 
TESTI FINAL 

 

1 

 

  

 
 
 
 
 
LITERATURA 



1. David Cotton, David Falvey, Simon Kent. (2017). Market Leader-Business English, Student’s 
Book. Longman: England (obligative) Pre-intermediate 

2. John Rogers. (2017). Market Leader-Business English, Practice File. Longman: England 
(obligative) Pre-intermediate 

3. Fjalori: Pauli Qesku. Fjalori Anglisht – Shqip 
4. Fjalori: Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
5. Literatura shtese qe mund te rekomandohet gjate semestrit. 

Vërejtje:  

PS: Ne kete lende ju keni mundesine te jeni krijues me temat tuaja. Ju lutem, kujdeseni qe te mos e 

humbni integritetin tuaj si foles (dhe student) duke perdorur materiale plagjiature. Kujtojeni Kodin e 

Sjelljes te Univerzitetit dhe respektojeni ate. 

PARIMET AKADEMIKE DHE OBLIGIMET E STUDENTEVE 

Mungesa do te ndikoj ne noten perfundimtare. Parimi eshte i thjeshte: Nese ju mungoni apo jeni te 
pakujdesshem, jeni pergjegjes per ate cfare keni humbur. 
Studentet duhet ta respektojne orarin e leksioneve dhe te jene te vemendshem gjate oreve te mesimit.  

Eshte e obligueshme ti keni librat, gjate oreve te mesimit. 
Studentet duhet te jene aktiv dhe bashkepunues per arsye se librat e caktuara per kursin kerkojne mesim 
interaktiv dhe si i tille  kerkon bashkepunim dhe bashkeveprim te vazhdueshem midis mesuesve, studentave, 
librave, dhe pajisjeve te teknologjise. 
Ambienti bashkeveprues gjate leksioneve dhe ushtrimeve eshte kerkese baze ne arritjen e objektivave dhe 
qellimeve te parashikuara ne kete syllabus. 
Ndalohet perdorimi i telefonave mobi gjate lesksioneve, testeve/provimit final.  
Me ne fund por me rendesi me te madhe, respekt i plote per parimet dhe standartet akademike te njohura 
boterisht (Sistemi i Bolonjes).  
 

 


