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LËNDA Pasqyrë e Linguistikës së Aplikuar 

Viti  2 Statusi i 
lëndës 

E 
obligueshme 

 
          Kodi 

  
ECTS kredi 

 
7 Semestri III 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore   

Ligjërata Ushtrime 

2 3 

Metodologjia e 
mësimit 

 
Ligjërata, studim individual, seminare, projekte në grup 

Konsultime Çdo javë (të mërkurave) dhe komunikim me e-mail 

 
Mësimdhënësi 

 
Dr. Sc. Aida ALLA 

e-mail Aida_alla@hotmail.com 

Tel. - 

 
Asistenti 

Dorina Rakaj  e-mail rakajdorina@gmail.com  

Tel. - 

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Në këtë kurs studentët do të prezantohen në nën-
disiplina të ndryshme të Linguistikës së Aplikuar. 
Problematikat  kulturore dhe diversiteti gjuhësor 
do të zënë një vend të rëndësishëm në këtë kurs. 
Studentët do të njihen gjithashtu edhe me 
metodat kërkimore të për secilën prej këtyrë nën-
disiplinave në mënyrë që të përgatiten për 
hulumtime më të thelluara më tej gjatë studimeve 
të tyre. Studimet përkthimore do të trajtohen nga 
aspekti kontrastiv.  

 

- Studentët do të njihen me disiplinat e ndryshme 

të linguistikës së Aplikuar; 

 - Studentët do të fitojnë njohuri për metodat e 

ndryshme kërkimore në kuadër të studimit të 

Linguistikës së Aplikuar. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

ligjërata, seminare, punë në grup, punë individuale 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: projektor, tabelë, fotokopje  

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 10 

Pjesëmarrja (10%) 5 

Testi gjysmësemestral 
(30%) 

30 

Detyra (15%) 15 

Provim final (50%) 50 

Obligimet e studentit:  

mailto:rakajdorina@gmail.com


Ligjërata 
 
Nga studentët kërkohet që të ndjekin ligjëratat 
rregullisht në mënyrë që të fitojnë njohuri në 
fushën e lëndës. Nga studentët gjithashtu 
kërkohet që të jenë aktiv gjatë diskutimeve të 
temave të lëndës në klasë. Përfundimi i seminarit 
është i detyrueshëm pasi është pjesë e vlerësimit. 
 
 

 Ushtrime 

Pjesa praktike përfshin ushtrime në klasë 

që do të vlerësohen si detyra të shtëpisë. 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15  30 

Ushtrime 1 15 15 

Përgatitje 1 15 15 

Punë në rup 15 1  15 

Testi gjysmësemestral  (përgatitje) 25 1  25 

Final Exam (përgatitje) 45 1  45 

Ushtrime individuale  15 1 15 

Detyra shtëpie 15 1  15 

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:  

 
175 

 

 

 

 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

Introductory class. What is Applied 
Linguistics?  

2 Methods of teaching in Applied 
Linguistics 

1 

Handouts + slides provided by the 

lecturer 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

2. Applied Linguistics: Describing 
English collocations 

2 English collocations and exercises 1 

Book pp. 1 – 37 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 



3. Applied Linguistics: second language 
teaching and foreign language 
teaching – the communication 
process 

2 Communication processes in the 
advertisement campaigns 

1 

Book pp. 49 – 87 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

4. Applied Linguistics: second language 
teaching and foreign language 
teaching – CLT 

2 The politeness model and its 
integration in CLT 

1 

Book pp. 49 – 87 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

5. Applied Linguistics: second language 
teaching and foreign language 
teaching - conclusion 

2 Applied Linguistics and teaching 
methodologies exercises 

1 

Book pp. 49 – 87 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

6. MIDTERM TEST 2 MIDTERM TEST 0 

  

7. Applied Linguistics in a wider context 

- FORENSIC linguistics 

2 Application of Forensic Linguistics 1 

Book pp. 97 – 134 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

8. Applied Linguistics in a wider context 
– Translation problems 

2 Translation problems applied in 
exercises 

1 

Book pp. 97 – 134 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

9. Applied Linguistics in a wider context 

- STEREOTYPES in INTERCULTURAL 
COMMUNICATION 

2 Intercultural communication and 
exercises 

1 



Book pp. 97 – 134 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

10. Doing research in applied linguistics 
-qualitative research 

2 Qualitative research methodologies 
applied in exercises 

1 

Book pp. 141 – 180 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

11. Doing research in applied linguistics 
-quantitative research 

2 Quantitative research methodologies 
applied in exercises 

1 

Book pp. 141 – 180 

 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

12. Integration of research methods in 
language teaching – CLT 
methodology 

2 Applying research methods in CLT 
exercises 

1 

Handouts + slides provided by the 

lecturer 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

13. Integration of research methods in 
the wider context – forensic, 
translation and intercultural 
problems 

2 Applying research methods in wider 
context exercises 

1 

Handouts + slides provided by the 
lecturer 
 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

14. Integration of research methods in  
the wider context – forensic, 
translation, and intercultural 
problems 

2 Applying research methods in wider 
context exercises 

1 

Handouts + slides provided by the 
lecturer 
 

Handout with exercises provided by 
the lecturer 

15. Recap class regarding all the material 
discussed thus far 

2 Recap exercises 1 

  

 

LITERATURA 



1. Introducing Applied Linguistics: Concepts and Skills (by Hunston and Oakey, 2010) – online free 
2. Handouts and material provided by the lecturer in class 
3. PowerPoint presentations and notes will constitute the main study material for students   

VËREJTJE 

N/A 

 

Vërejtje për studentin: 

N/A 

 

 


