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Qëllimi studimor i lëndës 

 

Rezultatet e pritshme 

Objektivi kryesor i lëndës 'Anglishtja Afariste-

II' është të njohtojë studentët me aftësitë e 

përgjithshme gjuhësore që do t'i ndihmojnë ata 

të komunikojnë në mënyrë efektive në një 

gamë të gjerë situatash formale dhe joformale, 

për të shtuar rrjedhshmërinë dhe besimin në 

përdorimin e anglishtes në kontekste 

profesionale dhe për t'u mundësuar 

pjesëmarrësve që t'u japin përparësi nevojave 

të tyre për mësimin e gjuhës. 
 

Pas përfundimit me sukses të modulit, studentët 

duhet të jenë në gjendje: -të zgjerojnë fjalorin 

profesional, të komunikojnë me besim më të 

madh, të flasin më saktë dhe rrjedhshëm, të 

përmirësojnë anglishten e shkruar përmes 

ushtrimeve të ndryshme, të socializohen dhe të 

rrjetizohen me besim më të madh dhe të 

punojnë me sukses. në një mjedis ndërkulturor. 
 

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: 
Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91 - 100 10         ( ECTS – A) 
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-  Pjesëmarrja dhe aktiviteti në orë: 0-10 pikë 
-  Kolokuiumi Parë: 0 - 45 pikë 

-  Punimi seminarik: 0 - 10 pikë  

-  Kolokuiumi i dytë: 0- 45 pikë  

 

 Provimi: 0 - 100 pikë 

 

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  Prezantimi i lëndës, njoftimi me 

studentë 

 

  

2. Careers    

  

3. Companies    

  

4. Selling    

  

5. Great ideas    

  

6. Stress    

  



7. Entertaining    

  

8. Testi 1    

  

9. Marketing    

  

10. Planning    

  

11. Managing pople    

  

12. Conflict    

  

13. New business    

  

14. Products    

  

15. Përmbyllje, pregaditje për test    
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Vërejtje:  

• Studentët duhet të jenë të ndërgjegjshëm dhe ti respektojë rregullat e institucionit. 

• Duhet të respektojnë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jenë të vëmendshëm në orët e mësimit. 

• Duhet ta kenë ID kartelën me veti, kure testimit nuk mund ti nënshtrohet pa pas me veti ID kartelën. 

• Gjatë hartimit të punimeve, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi. 

• Në orët e testimit nuk lejohet përdorimi i telefonave mobil. 

 


