
Të dhëna bazike të lëndës 

Universiteti: Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

Njësia akademike:  Fakulteti i Filologjisë 

Programi studimor: Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 

Titulli i lëndës: 3.6 Gjuhë e huaj II 

Niveli: Baçelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore (Z) 

Viti i studimeve: 2 

Numri i orëve në javë: 2 + 1 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: / 

Mësimëdhënësi i lëndës: dr. / 

Detajet kontaktuese:   

 
Përshkrimi i lëndës Lënda synon prezantimin dhe ushtrimin e gjuhës 

angleze në nivelin përkatës të aftësisë për të 

komunikuar në mënyrë efikase gjatë situatave të 

përditshme në shoqëri dhe punë. 

Qëllimet e lëndës: Objektivat e lëndës: 

Theks i veçantë i përkushtohet zhvillimit të katër 

shkathtësive të integruara të gjuhës përmes qasjes 

komunikatave të mësimit të gjuhës. Studentët 

zhvillojnë aftësinë e përdorimit të drejtë të strukturave 

gjuhësore, rrjedhshmërinë në të folur dhe zgjedhjen e 

gjuhës së përshtatshme, duke ushtruar gjuhën në 

situata me përmbajtje nga jeta e vërtetë 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

Në fund të semestrit studentët do të jenë në gjendje të 

identifikojnë qëllimin kryesor dhe hollësirat lidhur me 

komunikimin gojor; të shprehin idetë dhe mendimet në 

mënyrë të qartë dhe efikase, duke i përdorur shprehjet 

e duhura gramatikore dhe fjalorin e përshtatshëm; të 

zhvillojnë mendimin kritik dhe shkathtësitë analitike. 
 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë Ditë/javë Gjithësej 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 
Punë praktike 1 3 3 
Kontaktet me mësimdhënësin 

(konsultimet) 
1 10 10 

Ushtrime në teren 1 3 3 
Kollokviume, seminare 2 1 2 
Detyra të  shtëpisë 1 8 8 
Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 
1 15 15 

Përgaditja përfundimtare për 

provim 
1 10 10 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

kuiz, provim final) 
2 1 2 



Projektet, prezentimet etj. 2 1 2 

Totali    100 

 

Metodologjia e 

mësimëdhënies:   

Ligjërata, punime seminarike, teste provuese, 

prezantime, provim përfundimtar. 

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi me pikë: 

100-95     - 10 

94 – 88  – 9 

87 – 79  – 8 

78 – 67 – 7 

66 – 51  – 6 

Prania në klasë                  10 

Pjesëmarrja në klasë         12 

Detyrat e shtëpisë              22 

Punime semestrale            18 

Provimi me shkrim           38 

 

Literatura bazë:   Literatura bazë: 

Cunningham, S., Moor, P. & Comyns-Carr, J. (2011). 

Cutting Edge: Pre-intermediate, Students’ Book. 

Harlow: Pearson Education Limited. 

Literatura shtesë:   Literatura shtesë: 

Paul Davis, Barbara Garside and Mario Rinvolucri, 

Ways of Doing. 

 

 

Java  

Java e parë: Moduli 1 

Java e dytë: Moduli 2 

Java e tretë: Moduli 3 

Java e katërt: Moduli 4 

Java e pestë:   Moduli 5 

Java e gjashtë: Moduli 6 

Java e shtatë:   Moduli 7 

Java e tetë:   Moduli 8 

Java e nëntë:   Moduli 9 

Java e dhjetë: Moduli 10 

Java e njëmbëdhjetë: Moduli 11 

Java e dymbëdhjetë:   Moduli 12 

Java e trembëdhjetë:     Moduli 13 

Java e katërmbëdhjetë:   Moduli 14 

Java e pesëmbëdhjetë:    Moduli 15 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjëratave, të marrin pjese ne vizita studimore 

ne terren (ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë, hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe 

mbajtja e qetësisë në mësim po ashtu janë obligative.  

 

 

 



Ushtrimet 

 
Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ushtrimet që do të zhvillohet 

Java e parë:  Shpërndarja e detyrave të kursit. 

Java e dytë: Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së parë të ligjëratave. 

Java e tretë:  Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së dytë të ligjëratave. 

Java e katërt:  Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së tretë të ligjëratave. 

Java e pestë:   Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së katërt të ligjëratave. 

Java e gjashtë:  Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së pestë të ligjëratave. 

Java e shtatë:  Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së gjashtë të ligjëratave. 

Java e tetë:   Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së shtatë të ligjëratave. 

Java e nëntë:  Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së tetë të ligjëratave. 

Java e dhjetë:  Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së nëntë të ligjëratave. 

Java e njëmbëdhjetë:  Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së dhjetë të ligjëratave. 

Java e dymbëdhjetë:   Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së njëmbëdhjetë të ligjëratave. 

Java e trembëdhjetë:   Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së dymbëdhjetë të ligjëratave. 

Java e katërmbëdhjetë:  Kuize dhe raste studimore të zgjedhura nga tema e 

javës së trembëdhjetë të ligjëratave. 

Java e pesëmbëdhjetë:   Prezentimi i projekteve semestrale. 

 


