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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

 
Kursi “Anglishtja për Qëllime Specifike” ka për 
qëllim t'u japë studentëve njohuri te 
përgjithshme rreth termave ligjore në gjuhën 
angleze. Gjatë kursit, studentët do të 
analizojnë dolkumente të ndryshme ligjore dhe 
do të interpretojnë termat në nivel gjuhësor. 
Aspekte të ndryshme të terminologjisë juridike 
do të diskutohen, duke përfshirë terma të të 
drejtës penale, të drejtës civile, ligjin e 
kontratave, traktatet, konventat etj. Studentët 
do të zhvillojnë rrjedhshmëri, saktësi dhe aftësi 
komunikuese për të cilat duhet të punojnë në 
një firmë ligjore kombëtare dhe 
ndërkombëtare. Fokusi do të jetë në 
përmirësimin e aftësive në gjuhë angleze në 
fushat kryesore të aftësive të tilla si leximi, 
shkrimi, të folurit dhe të dëgjuarit.  
 
 
 
 

Me përfundimin e kursit, studentët 
do të jenë në gjendje të: 
 
- Kuptojnë më mirë karakteristikat e 
gjuhës juridike 

- Analizojnë tiparetn e strukturave 
sintaksore të ligjit 

- Diskutojnë për ekuivalentët e 
përkthyer të termave juridikë 

- Trajtojnë referencat specifike 
kulturore të përfshira në tekstet 
ligjore 

 

 



Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërime, ushtrime në klasë, punë në çift, punë në grupe, detyra të shtëpisë, test ndërsemestral.  

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Materiale, tabela, laptopi, projektori 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Pjesëmarrja në orë të mësimit si dhe angazhimi në 
klasë – 10% 
Seminari – 10% 
Testi i parë gjysmësemestral – 40% 
Testi i dytë gjysmësemestral – 40% 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

0-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

  

  

Obligimet e studentit: 

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 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime dhe diskutime në klasë 1 15 15 

Detyra dhe seminar 1 15 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: 

 
60 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 



Introduction to the course and 
talking about the general features of 
legal English  

   

   

2. Unit 1: The study of law 2 Language use and practice  2 

   

3. Contract Law  2 Law in practice  

Conditions and warrants  

2 

Remedies for breach of contract   

4.   2 Text analysis – initial lawyer – client 
interview  

2 

Tort law   

5. Reporting procedural history 2 Language practice: 

Giving advice and expressing 
obligations  

 

   

6.  Mid-term test 2 Language focus  

Reading and interpreting a statute  

2 

   

7. Criminal Law    

Punishments, talking about cause 
and effect 

 

8.    Speaking: Internships 

Writing: How to write a lettter of 
internship  

 

Company law   



9. Public relations   Language Focus: 

Role play and discussing options  

 

Breach of the companies Acts   

10.    Formal versus informal style: 
synonyms  

 

Commercial law:  

11. Fields, institutions and concepts in 
commercial law, 

 Reading: Letter of invitation, cost of 
litigation  

 

   

12.    Key terms: Legal instruments  

Speaking: Debate  

 

Law in practice:  

13. Role of Commercial agents   Language use: explaining, comparing 
and contrasting  

 

Entitlements and contracts   

14.    Revision   

Real Property law  Revision 

15. Instruments and people in real 
property law 

 Revision  
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VËREJTJE 

 

 

Vërejtje për studentin: 

Studentët janë të detyruar t’i binden kodit dhe udhëheqjes së Universitetit të Prizrenit. Zyrtarët e 
Universitetit do të njoftohen për çdo shkelje të dyshuar të Kodit për procedim të mëtutjeshëm. 

 

 


