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Viti 2 
Statusi i 

Lëndes  
GJUHȄ TURKE  Kodi Z ECTS kredi  4 

Semestr

i 
4 

Javët mësimore 

 
15 Orët mësimore 45 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metodologjia e 

mësimit  
Ligjërata interaktive, lexım,përkthim dhe diskutim, ushtrime,punimi seminarike ,etj. 

Konsultime  E mȅrkurȅ, ora 12:00-14:00 

Mësimdhënësi Dr.sc.Hysnije Koro 
E-mail: husniyekoru@hotmail.com 

Tel.: 044 542-799 

Assistant 
ligjeruse 

 

E-mail: 
 

 

Tel.: 
 

Qëllimi studimor i lëndës Rezultatet e pritshme  



Nivel i avancuar  i  njërës nga gjuhët e 

përmedura me lartë. 

Me njohurite në Gjuhën Turke , 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.Mëson gjuhën Turke, . Prezantimi 

dhe mësimi i shkronjave të alfabetit turk .  

Leximi shkrimi dhe dëgjimi Shembuj, Mesimi 

gramatik, Menyra urdhërore . Koha e tashme, 

koha e shkuar, koha e ardhme, koha e shkuar etj.  

 

 

        Qëllimi i lȅndȅs është të mësojnë gjuhën turke të 

studentit. Studente mësojnë të lexojnë, të shkruajnë dhe të 

flasin mirë në tekste. Duke përdorur informacionin e fituar 

në komunikimin e ekonomisë.  

     

Pas pȅrfundimit tȅ sukseshȅm tȅ kȅtij kursi, studentȅt do tȅ 

jenȅ nȅ gjendje tȅ:  

 Gjuhȅ Turke  për të folur bukur dhe për të 

shkruar.  
 

 Leximi dhe kuptimi i teksteve turke 

 Shkrimi i fjalëve turke, të folurit dhe të 

kuptuarit  
Mësimi dhe kuptimi i temave gramatikore. 

 

 

 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

 Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, provimi përfundimtar etj.. 

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)  (ETCS -A) 

Kollokfijum  30.00 % 81-90 9 (nine) (ETCS- B) 

  71-80 8 (eight)(ETCS-C) 

Provimi përfundimtar 60.00 % 61-70 7 (seven)(ETCS-D) 

Total  100.00 % 

51-60 6 (six) (ETCS-E) 

0-50 5 (five) (ETCS-FX) 

 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata Ushtrime 



      -Vijimi i ligjȅratave, 

      -Pjesȅmarrja nȅ debate, 

      -Respektimi i kodit tȅ mirȅsjelljes, etj. 

       

                                                                   

 

        -Vijimi i orȅve tȅ ushtrimeve   

        - Respektimi i kodit tȅ mirȅsjelljes etj. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorik  2 15 30 

Konsultime me mësimdhënësin (konsultimet) 1 15 15 

Kollokvium , seminare  2 1 2 

Detyra shtëpie 1 15 15 

Koha e studimit vetanak ( nȅ bibliotekȅ ose nȅ shtȅpi) 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 8 16 

Projekte, prezantime, etj 

Koha e kaluar nȅ vlerȅsim (teste,kuiz, provim, final) 

 

 

2 

 

1 

 

2 

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 5 ECTS 

kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 125  orë. 
Ngarkesa totale: 125 

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 

   Shpërndarja e temave të 

projekteve    semestrale.               

Pyetje dhe shembuj 

2 

2 

1Ti çfarë po bën? 

2.Shkruaj. 

3.Unë po ha. 

Bisedë 

4.Kush përgjigjet? 

2 

Detyra tȅ zgjedhura,kuize 

dhe raste studimore nga 

tema e javȅs parȅ tȅ  

ligjȅratave. 

2 



 

 
Mëson gjuhën Turke  

Pyetje dhe shembuj 

3 

Bisedë 

 

1.Përshëndetje . 

2.Kush po lexon gazetë? 

3.Kuptoj  

4.Unë po shkruaj. 

2 

Detyra të zgjedhura, kuize 

dhe raste studimore nga 

tema e javës së dytë të 

ligjëratave 

Leximi shkrimi dhe 

dëgjimi Shembuj 

2 

4 

Mënyra urdhërore 

1.Letër 

2.Çfarë po bën? 

3.Unë po punoj 

4.Unë po numëroj. 

 

2 

     Detyra të zgjedhura, 

kuize dhe raste studimore 

nga tema e javës së tretë të 

ligjëratave.    

 Menyra urdhërore  

Përshembull 

2 

5 

1.Numërorët 

 Bisedë 

2.Respektoj 

3.Lojë 

4.Kush është ky ,kjo? 

 

 

2 

Detyra të zgjedhura, kuize 

dhe raste studimore nga 

tema e javës së katërt të 

ligjëratave. 

Pyetje dhe shembuj 

2 

6 

Përshtatja Zanore 

1.Çfarë është ky, kjo? 

2.Moti 

3.Të shkuara. 

Bisedë. 

 

2 

     Detyra të zgjedhura, 

kuize dhe raste studimore 

nga tema e javës së pestë të 

ligjëratave 

                  Përshembull 

 

2 

7 

1.Të shkuara! 

Bisedë 

2.Sa është ora? 

3.Ditët e javës  

4.Muajtë 

 2 

       Detyra tȅ 

zgjedhura,kuize dhe raste 

studimore nga tema e 

javȅs gjashtȅ tȅ  

ligjȅratave  

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  

     Kolokvium.  

2 

9 

1.Unë jam shumë mirë! 

(Forma Pohore) 

2.Koha ; Bisedë 

3.Udhëtimi 

4.Perimet 

2 

    Detyra të zgjedhura, 

kuize dhe raste studimore 

nga tema e javës së shtatë të 

ligjëratave.      

 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 

   Detyra të zgjedhura, 

kuize dhe raste studimore 

nga tema e javës së nëntë të 

ligjëratave.           

Mesimi gramatik 

  Pyetjet dhe shembujtë 

 

 

 

2 

12 

 

Bisedë 

1.Shitorja e rrobave  

2.Ku? 

Për ku? 

2 

Pyetjet dhe shembujtë 

 

 

 

Një përmbledhje e 

 

 

 

2 



3.Koha e tashme e vazhdueshme 

Një përmbledhje e mësimeve gramatikore 

të mësuara deri tani; 

mësimeve gramatikore të 

mësuara deri tani; 

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 

Detyra të zgjedhura, kuize 

dhe raste studimore nga 

tema e javës së 

dymbëdhjetë të ligjëratave 

Pyetjet dhe shembujtë 

Për shembull 

 

 

2 

15 

 

Përmbledhje e materialit dhe përgaditje 

për provim final 

 

2 
Shembuj dhe konsultimi 

për provim 

2 
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