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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Nivel i avancuar  i  njërës nga gjuhët e përmedura 

me lartë. 

Me njohurite në gjuhën Turke III, studentët mund 

të përdorin për bashkëpunim të suksesshëm në 

degë të ndryshme në ekonominë tregtare. 

Njëkohësisht, studentët do të mësojnë 

terminologjinë dhe frazat e ndryshme që perdoren 

në lëndët që ata i studiojnë, si në ekonomi, tregti, 

financa, kontabilitet, menaxhment, administratë, 

informatikë, etj.  

 

        Përfitimet nga gjuha do të jenë të larta. 

        Studentët do të jenë të aftë në 

pjesëmarrjen    aktive në Simpoziumet 

ekonomike dhe panairetë. Prodhimi, 

qarkullimi plasmani mallrave në tregun 

Ekonomike financiare analizat e tregut. 

  

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

▪ Gjatë seminareve theksi vendoset në përsëritjen, kuptimin logjik, konsolidimin e njohurive teorike të fituara në leksione 

(në formën e testeve e 20-minutë) dhe mbi të gjitha aftësinë për të zhvilluar zbatimin e tyre praktik.  

▪ Gjatë ligjeratave gjuhës Turke studentet dotë përfitojnë dituri me komunikim do të aftësojën vetin për lexim, përkthim dhe 

diskutim 

▪ Në fund të konkluzioneve të formuluara në ligjeratat  dhe punë ne detyra  gjithëpërfshirëse aktiviteti duhët të jetë lart. 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

         • Salla e pajisur me mjete konkretizuese (kompjuter dhe projektor) dhe me mundësi të errësimit të sallës. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

Punim seminarik 10.00 % 91-100 10 (ten) 

Kollokfijum  30.00 % 81-90 9 (nine) 

  71-80 8 (eight) 

Provimi përfundimtar 60.00 % 61-70 7 (seven) 



Total  100.00 % 
51-60 6 (six) 

00-50 5 (five) 

 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata Ushtrime 

Studenti duhet te jete i rregullt ne ligjerata dhe 

ushtrime, ti shfrytzoj te gjitha mundesit qe te fitoj 

njohuri nga literature dhe me gjere, te jete aktiv 

dhe te jet i rregullt ne njohuri me te larta ne etik, 

ne mirsjellje dhe bashkpunim. 

Studenti duhet të jetë active. Pjesëmarrja 

në diskutime lidhur       me rastet  

studimore. Te reflektoj gatishmëri dhe dije 

për iniciativa, dhe demonstrim të 

njohurive të marra në ligjërata. 
Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Punë praktike dhe ushtrime 1 15 15 

Konsultime me mësimdhënësin 1 15 15 

Kollokvium , seminare  1 15 15 

Detyra shtëpie    

Koha e studimit vetanak 0.5 15 7.5 

Përgatitja përfundimtare për provim 0.5 15 7.5 

Projekte, prezantime, etj 1 10 10 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 4 ECTS 

kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë. 
Ngarkesa totale: 100 

 

Java 
Ligjërata 

Orët 
Ushtrime 

 Orët 
Tema Tema  

1 

1.Alfabeti i gjuhës turke. 

Fillon ora e parë e mësimit. 

2.Mirdita 

3.Koha e Tashme e çastit. 

2 
 

Pyetje dhe shembuj 
2 

2 

1Ti çfarë po bën? 

2.Shkruaj. 

3.Unë po ha. 

Bisedë 

4.Kush përgjigjet? 

2 
Mëson gjuhën Turke  

Pyetje dhe shembuj 
2 

3 

Bisedë 

1.Përshëndetje . 

2.Kush po lexon gazetë? 

3.Kuptoj  

4.Unë po shkruaj. 

2 
Leximi shkrimi dhe dëgjimi 

Shembuj 
2 

4 

Mënyra urdhërore 

1.Letër 

2.Çfarë po bën? 

3.Unë po punoj 

4.Unë po numëroj. 

2 
 Menyra urdhërore  

Përshembull 
2 

5 

1.Numërorët 

 Bisedë 

2.Respektoj 

3.Lojë 

4.Kush është ky ,kjo? 

2 Pyetje dhe shembuj 2 



6 

Përshtatja Zanore 

1.Çfarë është ky, kjo? 

2.Moti 

3.Të shkuara. 

Bisedë. 

2 
                         Përshembull 

 
2 

7 

1.Të shkuara! 

Bisedë 

2.Sa është ora? 

3.Ditët e javës  

4.Muajtë 

2 
Koha e kryer thjeshte ‘jam’ 

Pyetje dhe shembuj 
2 

8 

1.Forma Pyetëse 

2. Stinët e vitit ; Bisedë 

3.Ngjurat 

4.Nga po vini? 

Kolokvium. 

2 

    Leximi shkrimi dhe 

dëgjimi 

    Pyetje  dhe                                                      

    Shembuj  

2 

9 

1.Unë jam shumë mirë! 

(Forma Pohore) 

2.Koha ; Bisedë 

3.Udhëtimi 

4.Perimet 

2 
          Mesimi gramatik 

            Përshembull 
2 

10 

Bisedë 

 1.Makinë e kuqe 

2.A po shkon te mjeku? 

3. Kam temperaturë. 

4.Te dentisti. 

5.Koha e kaluar 

2 

Mesimi gramatik; Një 

përmbledhje e mësimeve 

gramatikore të mësuara deri 

tani 

Pyetje dhe  shembuj 

2 

11 

 

1.Koha e kryer e thjeshtë. 

2.Më pëlqeu. 

3.Në hotel  

4.Në postë 

Bisedë 

5.Koha e ardhme  

2 
             Mesimi gramatik 

         Pyetjet dhe shembujtë 
2 

12 

 

Bisedë 

1.Shitorja e rrobave  

2.Ku? 

Për ku? 

3.Koha e tashme e vazhdueshme 

Një përmbledhje e mësimeve gramatikore të 

mësuara deri tani; 

2 

Pyetjet dhe shembujtë 

 

 

 

Një përmbledhje e mësimeve 

gramatikore të mësuara deri 

tani; 

2 

13 

  Bisedë 

1.Lidhja familjare 

2.Komunikimi në ekonomi 

3.Çfarë ju pëlqen juve? 

2 
  Leximi shkrimi dhe dëgjimi   

         Shembujtë 
2 

14 

1.Ekonomia 

2.Çka është Ekonomia ? 

3.Si zhvillohet Ekonomia? 

4.Si zhvillohet Tregu ? 

Ekonomik në botën jashtme –shitblerja e 

mallit (Eksport- Inport) 

5.Menaxhmenti Ekonomik 

2 
Pyetjet dhe shembujtë 

Për shembull 
2 

15 
Përmbledhje e materialit dhe përgaditje për 

provim final 
2 

Shembuj dhe konsultimi për 

provim 
2 

 

 

 



 

LITERATURA: 

   Literatura bazë 

    Çamlik Bilal ,Metoda e mësimit të Gjuhës Turke, Merhaba  INF Botues,Tiranë 2016. 

     Dr. Mehmet Sopaj, Mr. Hysnije Koro, Turqisht për 20 ditë, Prizren, 2011.  

     Sami Neziri, Fjalor Turqisht- Shqip Edfa Tiranë 2006 

VËREJTJE: 

• Për  çdo  temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën turke; 

• Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast studimi lidhur me 

temën e ligjëruar; Rezultatet e arritura nga  detyrat, grupet e studentëve duhet ti prezantojë dhe t'i diskutojnë në orën e 

ushtrimeve. 

 

Vërejtje për studentin: 

• Para së gjithash, studenti duhet të jetë i vetëdijshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat e  fakultetit, 

• Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në mësim,  

• Kjo është posedimi i detyrueshëm dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provime,  

• Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësuesi për të realizuar dhe 

letër leximi dhe ushtrimi me tekstetë. 

 


