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SYLLABUS 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti i Turizmit dhe ambientit 

Titulli i lëndës: Gjuhe Angleze 

Niveli: Master 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 4 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni:  

Mësimdhënësi i lëndës:  

Detajet kontaktuese:   

 

Përshkrimi i lëndës Gjatë ndjekjes së kursit të gjuhës angleze, studentët 
do të jenë në gjendje të komunikojnë rrjedhshëm, të 
shkruajnë dhe lexojnë. Kursi është i paraparë për 
studentët cilët janë të përgatitur për karrierë dhe 
duan të përmirësojnë aftësitë e tyre komunikuese në 
fushën e biznesit në Gjuhën Angleze. Përgjatë këtij 
kursi studentët do të inkurajohen të përdorin ide, 
opinionet dhe përvojat vetanake në mënyrë qe te 
rrisin mundësinë e të nxënit dhe të përfshihen më 
lehtë. 

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i kësaj lënde është qe te pajisë studentët me 
shkathtësi komunikuese, në të shkruar dhe lexuar në 
botën e biznesit. Nëpërmjet kësaj lënde, studentët 
do të pasurojnë leksikun e tyre.. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas  përfundimit  të  suksesshëm  të  kësaj lënde 
studentët do të jenë në gjendje të: 

 komunikojnë lehtë dhe rrjedhshëm në 
gjuhën angleze në situata të ndryshme  

 Të vlerësojnë punën në ekip 

 rrisin perspektivën në karrierë 

 kenë aftësi komunikuese edhe në 
fushën e biznesit 

 përdorin drejtë gramatikën e Gjuhës 
Angleze 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Mësim teorik dhe praktikë  4 15 60 

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 5 5 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume, seminare 2 3 6 

Etleva Blakaj

etleva.blakaj@ushaf.net
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Detyra të  shtëpisë 5 5 25 

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

2 15 30 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

3 5 15 

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

2 2 4 

Projektet, prezentimet, etj 3 1 3 

Totali  
 

  148 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Ligjërata dhe ushtrime të kombinuara me raste të 
studimit dhe diskutime në klasë 

 

Metodat e vlerësimit: Për studentët që futen në provim 
Vijimi 10%, 
Detyra të kursit 40%, 
Provimi me shkrim 50% 
Për studentët që mbarojnë me teste intermediare 
Vijimi 10% 
Detyra kursi 40% 
Teste  I intermediar  25%, 
Testi II intermediar 25% 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Business English course book by David 
Cotton, David Falvey and Simon Kent 

2. Tourism, students book, Robin walker and 
Keith Harding 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njohja me syllabusin e lëndës. 

Java e dytë: Arrivals, Outsourcing production [reading], Two 
promotions [discussion], Case study, Language review 

Java e tretë: A place to stay, survey about hotels, Welcoming 
guests 

Java e katërt: Organization, A successful organization, Bright ideas, 
Socializing introduction 

Java e pestë:   Tourist information services, Giving direction, 
Recommendations, Assessing costumer types 

Java e gjashtë: Holiday rep, How do you get the right attitude, 
Tipping, A rep for all seasons, Welcome to paradise 

Java e shtatë:   Eating out, Regional food, our national food, food 
tourism, How to deal with complaints 

Java e tetë:   The first intermediate test 

Java e nëntë:   Rural tourism, Enquiring customers to be sensitive to 
the environment, A country that offers rural tourism 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë ligjëratave 
dhe ushtrimeve është e obligueshme.  

 

Java e dhjetë: Attraction and events, Different cultures different 
response, four attraction in your country 

Java e njëmbëdhjetë: On tour, Personal appearance,  job opportunities, 
training, qualifications for tour guides 

Java e dymbëdhjetë:   Projects presentation 

Java e trembëdhjetë:     Specialized tourism, cross cultural misunderstanding, 
specialized tourism in your region 

Java e katërmbëdhjetë:   The second Intermediate Test 

Java e pesëmbëdhjetë:    Final Examination(1)  283-279 


