Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës

Fakulteti Filologjik - Gjuhe dhe letersi
Gjuha Angleze II
Bachelor
Obligative
I pare
2+2
11.00 - 12.30
Shqipe Husaj Phd.c
Shqipehusaj5@gmail.com
Lenda e gjuhes angleze ka per qellim aftesimin e studenteve ne
perdorimin e gjuhes angleze ne situata te ndryshme gjate jetes se
tyre si ne ate shkencore ashtu edhe te jeses se perditshme.Me
perdorimine literatures autentike dhe me analizen e teksteve studentet
njihen me leksikun karakteristik ne kontekstin burimor te
tij.Nepermjet ushtrimeve te ndryshme gjuhesore, gramatikore dhe
sintaksore, sqarohen problemet gjuhesore qe hasen ne leksiksionet
perkatese.

Qëllimet e lëndës
Qëllimi i lëndës është aftesimi i studenteve qe te kuptojne dhe te
shfrytezojne gjuhen angleze ne situata te ndryshme si dhe
perdorimin e literatures ne situata te ndryshme gjate punes
profesionale , hulumtuese dhe shkencore.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Njohuritë:

Perdorimi i literatures ne situata te pergjitheshme

Zgjerimi i njohurive profesionale dhe familiarizimi me
terminologjine profesionale

Njohurit e fituara ne kete lend te shfrytezohen per pune te
metutjeshme kerkimore shkencore.
Aftësitë:

Te kuptoje problemet gjuhesore qe hasen ne leksionet
perkatese dhe
Te njoh „sistemin“ e kesaj gjuhe.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare

Orë
2
2
1
1

Ditë/javë
15
15
10
15

Gjithësej
30
30
20
15

2

5

10

1

Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

2

10

20

2
2

10
10

20
10

2

10

20

Totali

16

100

180

Metodologjia e mësimëdhënies:



•

Ligjerata dhe diskutime lidhur me temen perkatese
Pune individuale ( prezantimi i temave seminarike
Puna ne grupe

Metodat e vlerësimit:








Vijimi i ligjeratave 0-5%
Aktiviteti 0-5%
Punimi seminarik 0-10%
Testi I 15 %
Testi II 15%
Provimi përfundimtar 50%

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

English Unlimited Group of autors
English Grammar- Betty Schrampfer Azar

Ligjerata që do të zhvillohet
Choices
Advices
Great places
Arrangements
Describing people
Family
First intermediary test
Body sense
Hopes and plans
Writing
Cultures
Foods
Environment
Second intermediary test
Health
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:

•

•

Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën angleze
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast studimi
lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve duhet ti prezantojë dhe
t'i diskutojnë ato në orën e ushtrimeve.
Per studentet





Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore
Duhet të respektojë orarin e ligjëratave , ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore
Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit në teste dhe provim
Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin
hulumtues dhe teknik të punimit.
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