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Njësia akademike:   
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Niveli: Bachelor  
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Vlera në kredi – ECTS: 6 
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Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Ass. Dr Pranvera Jetishi Çollaku 

Detajet kontaktuese:  044/621-873, pranvera.jetishi@uni-prizren.com  

 

Përshkrimi i lëndës  

Lënda Hyrje në psikologji trajton konceptet bazë të shkencës 

së psikologjisë. Përmbajtja e kësaj lënde ndihmon studentët 

të krijojnë dhe përfitojnë një bazë njohurish të nevojshme në 

lidhje me përkufizimin e psikologjisë dhe të disiplinave të 

saj, njohuri rreth objektit të studimit të psikologjisë, 

metodave, procedurave dhe teknikave të gjurmimit 

psikologjik, shkollave psikologjike, natyrës së zhvillimit 

njerëzor, proceseve kognitive (perceptimit, kujtesës, gjuhës, 

të folurit etj.), emocionale, të personalitetit dhe të sjelljes.  

Po ashtu, studentët do të përfitojnë njohuri edhe rreth 

funksionimit të individit në shoqëri, punës, lodhjes dhe 

pushimit si dhe njohuri rreth, psikologjisë së shëndetit, 

çrregullimeve psikike, sjelljeve të papërshtatshme dhe  

Higjienës mentale. 
                                                                            

Qëllimi i lëndës  

Qëllimi i kësaj lënde është që të ndihmojë studentët të 

krijojnë dhe përfitojnë një bazë njohurish të nevojshme që 

nga përkufizimi i psikologjisë, deri tek problemet dhe 

shqetesimet e ndryshme me të cilat mund të ballafaqohet 

individi gjatë jetës së tij. Duke u fokusuar më shumë edhe në 

lidhjen e këtyre përmbajtjeve teorike me aspektin praktik të 

punës me nxënës në shkolla.  

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

 

 

Pas përfundimit të kursit studentët do të jenë në gjendje:  
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 Të përkufizojnë psikologjinë  dhe disiplinat e saj,  

 Të përvetësojnë dhe demonstrojnë metodat dhe 

teknikat e gjurmimit psikologjik, 

 Të njohin dhe analizojnë  konceptet e parimeve dhe 

teorive  kryesore të psikologjisë, 

 Të shpjegojnë fazat e zhvillimit njerëzor dhe 

ndikimin e tij në të menduarit,  

 Të analizojnë dhe shpjegojnë personalitetin dhe 

sjelljen e individit,  

 Të shpjegojnë proceset me anë të të cilave 

përvetësojmë shprehitë dhe informacionin, 

 Të analizojnë dhe shpjegojnë proceset kognitive 

dhe të mësuarit, emocionale dhe të motivacionit, 

personalitetit dhe të sjelljes etj.  

 

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

tё studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata       3      15    45 

Ushtrime 
teorike/laboratorike 

      2      15    30 

Punë praktike      1      15    15 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

      1      15    15 

Ushtrime  në teren        /        /      / 

Kollokfiume,seminare       1       2      2 

Detyra të  shtëpisë      /      /     / 

Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose 
në shtëpi) 

      2       15     30 

Përgaditja përfundimtare 
për provim 

      3       2      6 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

      2       3                6 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

      1       1      1 

Totali  
 

Vërejtje: 1 ECTS 

kredi= 25 orë 

angazhim,psh nëse 

lënda i ka 6 ECTS 

kredi student 

duhet të ketë 

angazhim gjatë 

semestrit 150 orë 

   150  

 

 


