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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Objektivi kryesor i ketij kursi eshte qe te njoh 

studentet me aftesite e pergjithshme gjuhesore qe 

do i ndihmojne ata te komunikojne ne menyre me 

efektive ne nje llojshmeri rrethanash/situata 

formale dhe joformale; te rris rrjedhshmerine dhe 

konfidencen ne perdorimin e Anglishtes ne 

kontekste/sfonde profesionale, dhe ti mundesoj 

pjesemarresit qe ti japin prioritet nevojave te tyre 

per te mesuarit e gjuhes. 

Kursi permban; strategji te ndryshme komunikimi, 

teknika/pervoja te ndryshme per takim, dhe 

strategji per negocijim. Fjalori i kursit eshte 

ndertuar ne ate menyre qe te zhvilloj aftesite e 

gjuhes dhe komunikimit te pjesemarreseve ne nje 

kontekst ‘Opportunities’ nepermes temave te 

ndryshme perkatese.  

 

Pas perfundimit me sukses te ketij kursi, studentet 

duhet te jene ne gjendje te: 

- Zgjerojne fjalorin professional. 
- Komunikojne me confidence me te 

madhe. 
- Flasin me me shume saktesi dhe 

rrjedhshmeri.   
- Permiresojne Anglishten e shkruar 

nepermes ushtrimeve te ndryshme, dhe  
- Shoqerohen permes rrjeteve sociale me 

konfidence me me te madhe dhe 
gjithashtu te punojne sukseshem ne 
mjedise multi-kulturore.  

 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

https://uni-prizren.com/sq/ballina
mailto:Kadrikrasnqi2016@gmail.com


Cdo jave perbehet nga 4 ore akademike. Dy ore me mesimdhenje kooperative dhe dy oret e tjera 

do te realizohen permes ushtrimeve gjuhesore. 

 Leksionet do te jene interaktive, me studentet qe parashikohen te vijne ne klase te 
pergatitur per te diskutuar pyetjet ne lidhje me temat e syllabusit duke u bazuar ne leximet 
e caktuara per cdo jave.  

 Studentet parashikohen ti perfundojne te gjitha detyrat qe dalin nga leksionet dhe te 
kontribojne ne detyrat e perjavshme (detyrat ne lexim, permbledhje me shkrim, rishikime 
kritike, pjesemarrje ne diskutime dhe debate ne klase dhe gjithashtu marrje pjese ne pune 
me grupe dhe role playing).  

 Te gjitha keto teknika te perbashketa do t’ju mundesojne atyre te fitojne/marrin kreditet e 
akorduara per kete kurs, gjithashtu te siguroj/garantoj permbushjen e objektivave te ketij 
kursi. 

 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Derrasa e zeze, shkumsi, teksti shkollor dhe materialet shtese 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 

Testi   ½  semestrit 
Pjesemarrja aktive gjate leksioneve dhe 
ushtrimeve 
Prania dhe detyrat e shtepise 
 
 
 
 
Provimi Final                                     

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

20 91 – 100 = 10 

10 81 – 90  =  9 

 71 – 80  = 8 

10 61 – 70  = 7 

 51 – 60  = 6 

 0  -  50  = 5 

 

 
60 

 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata: Vijueshmëria, mirësjellja në orë si dhe 
angazhimi në orë janë disa nga obligimet e 
studentit i cili ka për qëllim të merr njohuri për 
lëndën. 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë/javë Ditë/vit Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime laboratorike. / / / 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 2 5 10 

Punë praktike 2 15 30 

Projekte, prezantime..etj. 5 5 15 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 30 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, provim final) 2 2.5 5 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25  orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 6 

ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit  

150 orë 

Ngarkesa 

totale: 

 

150 



Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

PREZANTIMI  I SYLLABUSIT 
 

 

2 

- Njohja me kursin 

- Njohja me studentet 

 

 

2 

  

 

2 

 
 

 

 

 
 
 
ADVENTURE 

 

 

 
2 

Gramatike: Koha e tashme dhe koha e 

tashme e vazhdueshme.                             

Fjalor: Fjalet dhe shprehjet ne lidhje me 

aventure.                                                     

Shkrim: Editim – Pergjigjja e nje emaili.        

Shqiptim: Mbaresa e vetes se trete njejes. 

 

 

 
2 

3  
 

 

LIFE STORIES 

 
 

 

2 

Gramatike: Koha e ardhme.                   

Fjalor: Fjale dhe shprehje ne lidhje me 

zhanret e tregimeve.                                                

Shkrim: Shkrimi i nje emaili dhe editim.       

Shqiptim: Tingujt individual - dark l.               

Gjuha e folur:  Humbja e tingujve.        

Theksi dhe intonacioni: Pyetjet me - Wh. 

 
 

 

2 

4  

 
 

WHEELS 

 

 
 

2 

Gramatike: Koha e kryer e thjeshte dhe e 

kryer e vazhdueshme.                                                           

Fjalor: Fjalet dhe shprehjet per transportin.                          

Shkrim: Identifikimi i funksionit, njohja me 

shkrimin dhe editimin e nje raporti. 

Shqiptim: Tingujt individual – tingulli schwa.                                                       

Gjuha e folur:  Trajtat e shkurtera.  

 

 
 

2 

5  

 

 
THE MEDIA 

 

 

 
2 

Gramatike: Perdorimi i nyjeve.               

Fjalor: Fjalet dhe shprehjet per marketing.                                               

Shkrim:  Perfundimi i n je emaili, pergjigja 

dhe editimi i saj.                                       

Shqiptim: Tingujt individual  – shkronja  u.                                                       

Gjuha e folur: lidhjet midis 

bashketingelloreve dhe zanoreve.                                            

Theksi dhe intonacioni:  Fjalet me tre rrokje. 

 

 

 
2 

6  

Rishqyrtim 

 

2 

 

Rishqyrtim i fjalorit dhe gramatikes 

 
 

 

2 

7 Test ½ Semestri 

8  

 

 
PEOPLE 

 

 

 
2 

Gramatike:  Foljet modale/menyrore.   

Fjalor:Idiomat.                                        

Shkrim:  Deshifrimi i tekstit, perfundimi i n je 

 

 

 
2 



letre dhe editim.                                      

Shqiptim: Tingujt individual - shkronjat e 

pazeshme.                                                        

Gjuha e folur: Trajtat e buta - have to.   

Theksi dhe intonacioni: Nenvizimi. 

9  
 

 

LEARNING 

 
 

 

2 

Gramatike: Trajtat e pyetjes. Pyetjet 

indirekte.                                                     

Fjalor: Punesia dhe shprehjet.                

Shkrim: Plotesimi i n je reklame per pune 

dhe editim.                                                         

Shqiptim: Tingujt individual - mbaresat    –

tion, -ssion ose -sion.                                 

Gjuha e folur:  lidhjet midis 

bashketingelloreve dhe zanoreve.              

Theksi dhe intonacioni:  Te shfaqurit e   

interesit per dicka. 

 
 

 

2 

10  
 

 

CAREERS 

 
 

 

2 

Gramatike: Trajtat e pyetjes.Pyetjet direkte.                

Fjalor:  Fjalet dhe shprejet ne lidhje me 

punesimin.                                                       

Shkrim:  Perfundimi i n je letre. Korrigjimi    i 

n je letre dhe editimi.                                       

Shqiptim: Tingujt individual - shkronja  ɑ. 

Gjuha e folur:  Trajtat e shkurtera.         

Theksi dhe intonacioni:  Fjalit kushtore. 

 
 

 

2 

11 Rishqyrtim 2 Rishqyrtim i fjalorit dhe gramatikes 2 

12  
 

 

CULTURAL SHOCK 

 
 

 

2 

Gramatike:  Rishikimi i koheve.             

Fjalor:  Fjalet dhe shprehjet ne lidhje me 

etiken.                                                       

Shkrim:  Fjalet lidhese, renditja e nje emaili 

dhe editim.                                                 

Shqiptim:  Tingulli (ʌ).                                

Gjuha e folur: Trajtat e buta te  was dhe 

were.                                                            

Theksi dhe intonacioni:  Pyetjet ndjekese. 

 
 

 

2 

13  

 

SPEAKING ACTIVITIES 

 

 

2 

Strategjite e te folurit: diskutim rreth 
aktoreve dhe filmit, sjellja ndaj 
gabimeve, diskutim rreth sugjerimeve, 
nderprerja e njerezve gjate te folurit, 
pyetjet per informacion dhe krijimi i 
tregimeve te shkurtera. 
 

 

 

2 

14  

 

 
VISITING BRITAIN 

 

 

 
2 

Gramatike:  Peremrat lidhor . Fjalit lidhore 

percaktuese dhe jo-percaktuese.              

Fjalor:  Fjalet ne lidhje me udheheqjen 

brenda kontekstit.                                               

Shkrim:  Gjuha formale ose joformale dhe 

 

 

 
2 



editim.                                                         

Gjuha e folur: Lidhjet midis 

bashktingelloreve dhe zanoreve.                                             

Theksi dhe intonacioni:  Identifikimi i 

rrokjeve te theksuara. 

15 Rishqyrtimi Final 2 Pergatitje per provimin final 2 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1. Michael Harris, David Mower, and Anna Sikorzyriska. “OPPORTUNITIES” (obligative) 
Intermediate 

2. Christina Ruse. “New Opportunity” Mini Dictionary – Intermidiate. 
3. Fjalori: Pauli Qesku. Fjalori Anglisht – Shqip 
4. Fjalori: Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
5. Literatura shtese qe mund te rekomandohet gjate semestrit. 
 

VËREJTJE 

  

Vërejtje për studentin:  

- Mungesa do te ndikoj ne noten perfundimtare. Parimi eshte i thjeshte: Nese ju mungoni apo 
jeni te pakujdesshem, jeni pergjegjes per ate cfare keni humbur.  
 

- Studentet duhet ta respektojne orarin e leksioneve dhe te jene te vemendshem gjate oreve te 
mesimit.  

 

- Eshte e obligueshme ti keni librat, gjate oreve te mesimit. 
 

- Studentet duhet te jene aktiv dhe bashkepunues per arsye se librat e caktuara per kursin 
kerkojne mesim interaktiv dhe si i tille  kerkon bashkepunim dhe bashkeveprim te 
vazhdueshem midis mesuesve, studentave, librave, dhe pajisjeve te teknologjise. 

 

- Ambienti bashkeveprues gjate leksioneve dhe ushtrimeve eshte kerkese baze ne arritjen e 
objektiveve dhe qellimeve te parashikuara ne kete syllabus. 
 

- Ndalohet perdorimi i telefonave mobi gjate lesksioneve, testeve/provimit final.  
 

- Me ne fund por me rendesi me te madhe, respekt i plote per parimet dhe standartet 
akademike te njohura boterisht (Sistemi i Bolonjes).  

 

 


