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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike: 
Fakulteti i Arkitekturës, Dizajnit dhe 
Teknologjisë së Drurit 

Titulli i lëndës: Gjuhë Angleze I 

Niveli: Bachelor 

Statusi i lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: 2 

Numri orëve në javë: 2 

Vlera në kredi: 3 

Mësimdhënësi i lëndës: Mr. Sc. Burbuqe Bucaliu 

Detajet kontaktuese: burbuqe.bucaliu@ushaf.net 

 

Përshkrimi i lëndës 

Lënda fokusohet në katër aspekte kryesore të 
gjuhës siç janë: leximi, shkrimi, dëgjimi dhe të 
folurit. Në këtë semestër, ndër të tjera, do të 
përfshihen edhe njësitë gramatike (foljet 
ndihmëse, përemrat, nyjet e shquara dhe te 
pashquara, kohet e pranishme të thjeshta, 
adverbeve të frekuencës, përcaktuesit,  mbiemra 
etj. Apostrofet , emrat e thjeshtë, emra të 
numërueshëm dhe të panumërueshëm (Disa, 
çdo, shumë), shqiptimi i tyre, theksi, etj 

Përveç librave Mundësitë Elementare Libri i 
Studentit dhe Language Powerbook përdoren 
gjithashtu si kaseta materiale plotësuese, gazeta 
dhe tekste të tjera për mësimin e nivelit bazë të 
gjuhës angleze. 

Qëllimet e lëndës: 

Qëllimi i këtij kursi është të ndihmojë studentët 
të fitojnë njohuri themelore të gjuhës angleze, që 
synojnë marrjen dhe përdorimin aktiv të 
njohurive themelore teorike dhe praktike të 
nivelit fillestar të njohurive të gjuhës angleze. 
Gjithashtu, studentët do t'ju mundësojnë të 
përballeni me njohuritë e nevojshme për 
komunikimin bazë në gjuhën angleze, të kuptoni 
dhe të shprehni mendimet e tyre themelore dhe 
të krijoni bazën e nevojshme për të avancuar 
njohuritë e tyre dhe për të lëvizur në nivele më të 
larta të të mësuarit dhe komunikimit në gjuhën 
angleze. Pas përfundimit të semestrit të parë, 
studentët duhet të jenë në gjendje të kuptojnë 
dhe të përdorin shprehje të përbashkëta në 
mënyrë që të plotësojnë nevojat specifike. 
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Rezultatet e pritura të nxënies: 

 

 

(a) Njohuri; 

(b) Aftësi / shkathtësi dhe; 

(c) Kompetencat: 

Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë 
në gjendje të: 

Njohuri: 

• Të njohin llojet e ndryshme të formimit të 
fjalëve në gjuhën angleze dhe strukturat 
gramatikore si pjesë e leksionit 

• Të jetë në gjendje të zbatojë njohuritë e fituara 
përmes leksioneve dhe seminareve 

Aftësitë dhe shkathtësit: 

Shpjegoni dhe përdorni strukturat e duhura të 
pjesëve të trajtuara të leksioneve. 

Kompetencat: 

• Studentët do të jenë në gjendje të flasin, të 
shkruajnë dhe të lexojnë saktë në gjuhën angleze 

• Studentët do të jenë në gjendje të komunikojnë 
në gjuhën angleze 

• Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë në 
gjuhën angleze 

 

 

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjë që duhet të korrespondojë me rezultatet e të 
nxënit të studentit) 

Aktiviteti Orë Ditë/javë 
Gjithse

j 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrimet teorike laboratorike    

Punë praktike 1 5 5 

Kontaktet me mësimdhënësit – konsultimet 1 5 5 

Ushtrime në terren    

Kollokiume – seminare 1 2 2 

Detyra të shtëpisë 1 5 5 

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

  20 

Përgatitja përfundimtare në provim 1 2 2 

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

1 2 2 

Projektet, prezantimetetj 1 5 5 

Totali   76 
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Metodologjia e 
mësimdhënies ( dhe 
mësimnxënies) 

Ligjërata dhe ushtrime të kombinuara me raste të 
studimit dhe diskutime në klasë. 

Metodat e vlerësimit 
(kriteret e kalueshmërisë) 

Testi I – 40 pikë 

Testi II- 40 pikë 

Seminari, diskutimet – 20 pikë 

Provimi final 60 pikë 

Totali: 100 pikë 

Mjetet e konkretizimit – TI Kompjuteri, projektori, Power point, etj. 

Raporti ndërmjet pjesës 
teorike dhe praktike të 
studimit 

70%  Teori,  

30%  Praktike,Raste të studimit me prezentim , 

  

Literatura 

Literatura bazë 

1. Elementary English (Headway-authors; Liz and Joan 
Soars, Oxford Edition)  

2.Geoffrey Leech, Meaning and the English Verb 

Literatura shtesë 1. Geoffrey Broughton, Penguin English Grammar 

Plani i dizajnuar i mësimit: 

 
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë Hyrje në gjuhën angleze- Pre-entermediate 

Java e dytë 
Një përmbledhje e gjuhës angleze gjatë gjithë historisë - 

 Historia e futjes së anglishtes 

Java e tretë Alfabeti i gjuhes angleze 

Java e katërt Përshëndetja e gjithëve, 6,7,8,9,10 

Java e pestë 
Takimi me njerezit (am / are is) Possessive’s-family 
Tree,opposites,page 12-18 

Java e gjashtë 

Pre-Intermediate (Michael Dean, Oliva Johnston) 

Premtim dhe familja e tij (një tekst i miratuar për nevojat e 
nxënësve) 

Java e shtatë  Testi i pare intermediar 

Java e tetë 
Drejtshkrimi i fjalive dhe prezantimi i tyre faqe 10 dhe 24  

Njeriu me 13 punë 

Java e nëntë 
Suffixes (tion, ture, cial, tial, cious, tious, duhet etj-drejtshkrim të 
tyre) 

Java e dhjetë 
Perdorimi i kohes se tashme- Presnet simple dhe artikulli (Take 
it Easy) 

Java e njëmbëdhjetë 
THERE IS /ARE-PREPOSITIONS  (SOME-ANY)(WHERE DO 
YOU LIVE) 
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Java e dymbëdhjetë Demonstartive pronuons  ;this that,these those,there is,there are 

Java e trembëdhjetë Computers and Business 

Java e katërmbëdhjetë 
Llojet e sporteve, Plagët, Paisjet, Vendet,Diskutim mbi sportet, 
Forma jo veprore 

Java e pesëmbëdhjetë Testi i dyte intermediar 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes 

Studenti është i obliguar t’i vijojë ligjëratat më rregull dhe të ketë sjellje korrekte nda j 
kolegëve dhe stafit të Universitetit, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi interaktiv gjatë 
ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme. 

 


