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SYLLABUS 
 
Të dhëna bazike të lëndës 
Njësia akademike:  Inxhinieri  Industriale me Informatikë 
Titulli i lëndës: GJUHA ANGLEZE 1  
Niveli: Bachelor 
Statusi lëndës: Obligative 
Viti i studimeve: i Parë 
Numri i orëve në javë: 2+2 
Vlera në kredi – ECTS: 6 
Koha / lokacioni: 14 :00 – 17:00  / salla - 006 
Mësimëdhënësi i lëndës: Mr.sc.Mefail Zylbehari 
Detajet kontaktuese:  044-378-501 mefailzylbehari@ushaf.net 
 
Përshkrimi i lëndës Njohja dhe thëllimi i diturisë në gjuhe Angleze 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të 
jetë në gjendje që të komunikoj lirshëm 
 
 

Qëllimet e lëndës:  
Qëllimi i kësaj lënde është t’i ndihmoj studentët që 
të pajisen me njohuritë elementare për Gjuhën 
angleze, me qëllim të përvetësimit dhe përdorimit 
aktiv të njohurive themelore teorike dhe praktike të 
nivelit fillestar të njohjes së ghuhës angleze. 
Poashtu studentëve do të ju mundësohet që të 
përvetsojnë njohuritë e nevojshme për komunikim 
themelor në gjuhë angleze, të jenë në gjendje që të 
kuptojnë dhe shprehin mendimet e tyre themelore si 
dhe të krijojnë bazë të nevojshme për avancimin e 
njohurive të tyre dhe për të ecur në nivele më të 
larta të mësimit dhe komunikimit në gjuhën 
angleze. Pas përfundimit të semestrit të parë 
studentët duhet të jenë gjendje që të kuptojnë dhe të 
përdorin shprehje të zakonshme me qëllim të 
plotësimit të nevojave konkrete 
 
 

Rezultatet e pritura të nxënies:  
Lënda përqëndrohet në katër aspektet kryesore të 
gjuhës siç janë : të lexuarit të shkruarit të dëgjuarit 
dhe të folurit. Në këtë semestër mes tjerash do të 
përfshihen edhe njësitë gramatikore ( foljet 
ndihmëse  to be dhe to have, përemrat pronor, nyjet 
e shquara dhe të pashquara, koha e tashme e 
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thjeshtë,ndajfoljet e shpeshtësisë,përcaktorët-there 
is,there are,how many, possessve adjectives, 
apostrophes, koha e kaluar e thjeshtë,emrat e 
numërueshëm dhe të panumërueshëm (some ,any,a 
lot of), të shqiptuarit,theksi etj) 
Përveç librave Opportunities Elementary Student\s 
book dhe Language Powerbook do të përdoren edhe 
materiale plotësuese si kaseta,gazeta, dhe tekste 
tjera të nivelit elementar për mësim të gjuhës 
angleze. 
 
 

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

nxёnit tё studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 2 15  30 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 
Punë praktike - - - 
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5 15 7.5 

Ushtrime  në teren - - - 
Kollokfiume,seminare 2 2 4 
Detyra të  shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

2 15 30 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 15 30 
Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

1.5 2 3 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 2 2 

Totali  
 

   

Metodologjia e mësimëdhënies       ligjëratë, seminar, diskutim, punë në grupe 
  

 
  
Metodat e vlerësimit:  

Vlerësimi i parë:                                      15% 
Vlerësimi i dytë                                        20% 
Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera  15% 
Vijimi i rregullt                                         5% 
Provimi final                                           45% 
Total                                                      100% 
 

Literatura  



 3 

Literatura bazë:   Elementary English (Headway-authors ; Liz and 
Joan Soars , Oxford Edition)  
Materiale teknike ,(science of Compouters, 
alloyes,metals etc.) 
 

Literatura shtesë:   Opportunities elementary 
Plani i dizejnuar i mësimit:   
 
Java Ligjerata që do të zhvillohet 
Java e parë: (titulli i ligjerates) ;Introduction to the English language 

Literatur: (teksti dhe nr. I faqes) Opportunities Pre-
inetermediate  (general) 
 

Java e dytë: A Brief of the English language througjout the history- 
Literatura: History of English-introduction 
 

Java e tretë: Hello   Everybody  , 6,7,8,9,10 
Literatura: Opportunities Pre-Inetermediate (Michael 
Dean,Oliva Johnston) 
 

Java e katërt: Meeting People (am / are is) Possessive’s-family 
Tree,opposites,page 12-18 
Literatura-Opportunities Pre-Inetermediate (Michael 
Dean,Olivia Johnston) 
 

Java e pestë:   The English Alphabet  
Literatura: Opportunities Pre-Intermediate (Michael 
Dean,Olivia Johnston) 
 

Java e gjashtë: Spelling the vowels and consonants page 10 and 24 The 
man with 13 jobs 
Literatura: Literatura-Opportunities Pre-Intermediate 
(Michael Dean,Olivia Johnston) 
 

Java e shtatë:   Premtim and his family ( a text adopted for student’s needs) 
Literatura:        from Albanian elementary book into English 
 
Vlerësimi i parë  intermediar  
 

Java e tetë:   Suffixes  (tion,ture,cial,tial,cious,sious,ought etc-their 
spelling) 
Literatura: English phonetics 
 

Java e nëntë:   The use of Present simple Tense-and the Article (Take it 
Easy) 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
Cakto politikat e mirësjelljes konfor statusit të UP-së. 
mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e rregullt në ligjërata dhe ushtrime  dhe 
rregullat e mirësjelljes si:mbajtja e qetësisë në mësim, shkyqja e telefonave celular, hyrja 
në sallë me kohë,etj 
 
 

Literatura; English phonetics 
 

Java e dhjetë: THERE IS /ARE-PREPOSITIONS  (SOME-ANY)(WHERE 
DO YOU LIVE) 
 Literatura: Opportunities Pre-Inetermediate (Michael 
Dean,Olivia Johnston) BASIC ENGLISH GRAMMAR 
 

Java e njëmbedhjetë: ;Demonstartive pronuons  ;this that,these those,there 
is,there are 
Literatura:  Opportunities  Pre-Intermedaiate (Michael 
Dean,Olivia Johnston) BASIC ENGLISH GRAMMAR 
 

Java e dymbëdhjetë:   Computers and Business 
Literatura: Chosen literature 

Java e trembëdhjetë:     The engineeringprofession-History 
Literatura: Chosen literature 
 

Java e katërmbëdhjetë:   The engineerimg profession and its Branches 
Literatura:  Chosen literature 
 

Java e pesëmbëdhjetë:    Metal 
Literatura: Chosen literature 
 
Vlerësimi i dytë intermedier 
 


