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 universiteti Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” 
1 Fakulteti/ Departamenti Fakulteti i Filologjisë/Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
2 Kursi GJUHA ANGLEZE -I- 
3 Niveli Bachelor 
4 Statusi i kursit E detyrueshme 
5 Viti i studimit 1 vit, semestri i parë 
6 Orë javore 2+1 
7 ECTS 3 
8 Semestri Semestri dimëror 
9 Profesor kursi Prof. asst. dr. Jasmin Jusufi 
10 Detajet e kontaktit jasmin.jusufi@uni-prizren.com   
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Përshkrimi i kursit 

Kursi ka të bëjë me prezantimin dhe praktikimin e anglishtes në 
nivelin e Pre-Intermediate të aftësisë për të komunikuar në mënyrë 
efektive në situatat e përditshme në shoqëri dhe në punë. Theks i 
veçantë i kushtohet zhvillimit të katër aftësive të integruara 
gjuhësore përmes qasjes së komunikatave për mësimin e gjuhës. 

 
 
12 

 
 
Objektivat e kursit : 

Nxënësit zhvillojnë aftësinë për të përdorur saktë strukturat 
gjuhësore, rrjedhshmërinë në të folur dhe zgjedhjen e gjuhës së 
përshtatshme duke praktikuar gjuhën në situata të jetës reale. 
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Rezultatet e pritura 

Në fund të kursit studentët do të jenë në gjendje të identifikojnë 
qëllimin dhe detajet kryesore të komunikimit të shkurtër gojor; 
shprehin idetë dhe mendimet në mënyrë të qartë dhe efikase duke 
përdorur gramatikën dhe fjalorin e duhur; zhvillojnë të menduarit 
kritik dhe aftësitë analitike. 

 

Ngarkesa e nxënësve për lëndën 
Aktiviteti orët Ditë/javë Total: 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrimet 1 15 15 
Përgatitja për seminar 1 5 5 
Detyrë - analizë gjuhësore 1 5 5 
Përgatitja për testin e parë (semestri) 1 5 5 
Konsultimet 1 5 5 
Përgatitja për testin përfundimtar 1 10 10 
    
Vërejtje: 1 kredit ECTS = 25 orë lëndë, lënda ka 3 kredite 
ECTS një student duhet të ketë një angazhim prej 75 orë për 
semestër Gjumi total : 75 

Ngarkesa totale: 75 
 

14 Metodologjia e mësimdhënies: Leksione, ushtrime, seminare, prezantime, biseda, konkretizim. 
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Vlerësimi, metodat dhe 
kriteret: 

Seminar, test semestral, prezantim, test final. 
 
Testi i parë ka nga 1-25 pikë 
Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë 
Më në fund testi ka 1-55 pikë. 
Gjithsej: 100 pikë 
 



Vlerësimi në pikë: 
01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 
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Literatura: 
 
 

1. Cunningham, Sarah & Peter Moor, Cutting Edge - Pre-
intermediate, Student's book, PearsonILongman 
2. Cunningham, Sarah & Peter Moor, Cutting Edge - Pre-
intermediate, Workbook, PearsonlLongman , CD-të e klasës 
3. Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr, Inside out, Pre-
intermediate, Student's books, Macmillan 
(Versioni në anglisht amerikan) 
4. Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr, Inside out, Pre-
intermediate, Workbook, Macmillan ( versioni anglisht amerikan ) 
5. CD-të e klasave 
6. Paul Davis, Barbara Garside dhe Mario Rinvolucri , Ways of 
Doing, 
Cambridge University Press 
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Literaturë shtesë: 

7. Stuart Redman, Fjalori anglez në përdorim, Cambridge 
University Press 
8. Joanne Collie dhe Stephen Slater, Cambridge skills for Fluency, 
Listening 1, CUP 
9. Joanne Collie dhe Stephen Slater, Cambridge skills for Fluency, 
Speaking 1, CUP 
10. Simon Greenhall dhe Diane Pye , aftësitë e Kembrixhit për 
rrjedhshmërinë, Leximi 1, CUP 
11. Andrew Littlejohn, Cambridge skills for Fluency, Writing 1 , 
CUP 

Plani i hartuar i mësimit:  
Java: Ligjërata: Ushtrime 
Java e parë: Introduction to the course Introduction to the course 
Javën e dytë Unit 1 – People in your life; 

introducing people, talking 
about present and past 
jobs, asking questions for 
information, possessive ‘s,  

verb to be: present and past 

Javën e tretë Unit 2 – Away from home;  Making and responding to requests, offers, your 
interests, things you like to do, Present simple: 
affirmatives 

Javën e katërt Unit 3 – Your time; free 
time, likes and dislikes, 
habits and customs, 
invitations, subject and 
object pronouns, present 
simple:negatives, 
questions 

Free time, likes and dislikes, habits and customs, 
invitations, subject and object pronouns, 
present simple:negatives, questions 

Javën e pestë Unit 4 – Changes;  Past events, first times, trips, important life 
events, singular, plural, pas simple 

Javën e gjashtë Unit 5 – Your space Cities and neighborhoods, homes, adverts and 
info for rooms, there is, there are 



Politikat akademike dhe rregullat e sjelljes : 
Studenti duhet të respektojë rregullat e institucionit: 
- Duhet të respektojë orarin e leksioneve, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në klasë; 
- Të ruajë disiplinën gjatë ligjëratave; 
- Pronësia dhe paraqitja e Kartës së Studentit (ID) kërkohet për teste dhe provime; 
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t'u përmbahet udhëzimeve të dhëna nga 
mësues për kërkimin dhe zbatimin teknik të punimit. 

 

Java e shtatë Unit 6 – What would you 
like? 

Buying things in shops, shopping and food, 
preferences, ordering meals, count and 
uncountable nouns 

Java e tetë Unit 7 – Work-life balance; 
work and studies.  

Describing present activities, saying ‘can’t do 
things’, present progressive 

Java e nëntë Test Review 
Javën e dhjetë Unit 8- What’s she like?; 

talking about family,  
Describing people’s personality, describing 
people’s appearance, relationships, have, have 
got 

Java e njëmbëdhjetë Unit 9 – Getting around; 
getting information, 
comparing ways of 
travelling, buying a travel 
ticket. 

Comparatives and superlatives (adjectives) 

Java e dymbëdhjetë: Unit 10 – Getting together; 
talking about films, a 
cinema program.  

Present progressive for future arrangements 

Java e trembëdhjetë: Unit 11 – Journeys; 
checking in and boarding a 
flight, telling a story, talking 
about a journey, articles 

Making and responding to suggestions, meeting 
arrangements. 

Java e katërmbëdhjetë: Unit 12 – Are you OK? Health, buying things in a pharmacy, drug 
instructions, giving advice, If-giving advice 

Java e pesëmbëdhjetë: Unit 13 –Experiences; 
talking about experiences, 
do’s and don’ts, talking 
about visited places, finding 
information about things. 
Unit 14 – Choices; giving 
opinions,  

Present perfect, hopes and plans, making 
decisions, going to, hoping to, would like to. 


