
 

Të dhënat bazë të kursit 

 Universiteti Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” 
1 Fakulteti/ Departamenti Fakulteti i Filologjisë/Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
2 Kursi Gjuha Angleze -III- 
3 Niveli Bachelor 
4 Statusi i kursit E detyrueshme 
5 Viti i studimit 2 vit, 3 semestra 
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 i Gjuhës Angleze 3 përmban mësime që studentët të fitojnë 
katër aftësitë bazë të gjuhës angleze: të lexuarit, të kuptuarit, të 
shkruarit dhe të folurit, dmth . komunikimi në një nivel që i përshtatet 
njohurive, aftësive dhe nivelit të studimit të tyre.. 
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Objektivat e kursit : 

Qëllimi specifik i këtij kursi është që studentët e këtij profili arsimor 
të arrijnë një nivel të njohurive gjuhësore dhe fjalorit që do të ishin 
të nevojshme për punën e tyre të ardhshme si dhe për avancimin e 
aftësive të tyre studimore. specializime të mëtejshme në fusha 
profesionale përkatëse. 
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Rezultatet e pritura 

Nxënësi do të jetë në gjendje të lexojë, të flasë, të dëgjojë, të shkruajë 
dhe të diskutojë tema që zhvillohen gjatë procesit mësimor. 
Qëllimi i kursit është që studentët të: 
• të kuptojnë çështjet aktuale dhe të shpjegojnë mendimet e tyre, 
avantazhet dhe disavantazhet e një situate 
• lexoni dhe kuptoni informacione rutinë, artikuj së bashku me 
informacione për një temë të njohur 
• të shkruajë ese me tema të ndryshme 

 
Ngarkesa e nxënësve për lëndën 
Aktiviteti orët Ditë/javë Total: 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrimi 1 15 15 
Përgatitja për seminar 1 5 5 
Detyrë - analizë gjuhësore 1 5 5 
Përgatitja për testin e parë (semestri) 1 5 5 
Konsulencë 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.Personal collection of materials 
2.Textbooks of upper-intermediate level 
3.Selection of academic texts 
4.Selection of ICT based materials 
5.Relevant websites dedicated to English as a second/foreign 
language 
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Literaturë shtesë: 

6.Lynch, T.(I983). Study Listening. Cambridge: CUP 
7.Lynch, T. & Anderson,K.( 1 992).Study speaking. 
Cambridge:CUP 
8.Bamet, Sylvan (1998). Critical Thinking, Reading & Writing: A 
brief Guide to Argument. Bedford Books. 

Plani i hartuar i mësimit:  
Java: Ligjërata  
Java e parë: Introduction to the course  
Java e dytë: Unit 1 – Play; talking about music, what 

to do in your free time, past events and 
present activities, interests,  

Present simple, past simple and 
present continuous 

Java e tretë: Unit 2 – Work and studies; talking about 
personal experience, your studies, your 
work,  

Present perfect 

Java e katërt: Unit 3 – How’s your food; giving 
opinions, talking about food and eating, 
ordering a meal,  

Making suggestions, nouns with 
prepositional phrases 

Java e pestë: Unit 4 – Encounters; using a taxi, 
describing past events, telling a story,  

telling a travel experience, past 
continuous 

Java e Gjashtë: Unit 5 – Money; changing money, 
understanding instructions, paying for 
things,  

Talking about rules and 
obligations, giving advice, have to 
& can 

Java e shtatë: Unit 6 – Energy; talking about present 
habits, talking about weather,  

Making comparisons, expressing 
preferences 

Java e tetë: Unit 7 – City life; making guesses and 
predictions,  

Making recommendations, giving 
directions, getting information, 
modal verbs and real conditionals 

Java e nëntë: Mid-term test Review 
Java e dhjetë: Unit 8- Things; asking about and buying 

things. 
Describing objects, talking about 
possessions, some & any, passives. 

Java e njëmbëdhjetë Unit 9 – Feelings; saying how you feel, 
giving and responding to the news. 

Present perfect. 



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 prezantimi i kartës së studentit (ID) kërkohet për teste dhe provime; 
- Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet të ndjekë udhëzimet e dhëna 
për kërkimin dhe zbatimin teknik të punimit. 

 

thanking and apologising, asking for 
news. 

Java e dymbëdhjetë: Unit 10 – Getting organised; booking a 
room checking into a hotel, talking about 
plans and arrangements. 

Making and changing 
arrangements, future plans and 
arrangements. 

Java e trembëdhjetë: Unit 11 – Spaces; talking about homes 
nd housing, describing imaginary 
situations. 

Discussing pros and cons, talking 
about ways to solve problems, 
would. 

Java e katërmbëdhjetë: Unit 12 – People and places; saying 
where places are, describing countries.  

Talking about people’s lives and 
achievements, infitinives and 
gerunds. 

Java e pesëmbëdhjetë: Unit 13 – Now and then; talking about 
electronic gadgets you use, 2 Writing – 
writing about a memory + other 
exercises on course book and 1 using 
phone in diffewrent situations, talking 
about past habits and states, used to & 
would Unit 14 – A matter of opinion; 
expressing and responding to opinions, 
having a discussion. 

Discussing imaginary situations, 
taking part in a meeting, real and 
unreal conditional. 


