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SYLLABUS  

Lënda:  __________Gjuhë Angleze I__________________ 
 
Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Ekonomik / Departamentet/ Programi i 
studimit:  - Menaxhim dhe Ndërmarrësi 

Titulli i lëndës: Gjuhë Angleze I 

Niveli: Bachelor  

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: viti i I  -rë, semestri i   I  -rë 

Numri i orëve në javë: 2+2 

Vlera në kredi – ECTS: 5  

Koha / lokacioni: Ligjërata:  
                                      
  

Mësimdhënësi i lëndës: Prof. Ass. Dr. Teuta Agaj Avdiu 

Detajet kontaktuese:  teuta.agaj@uni-gjilan.net 

 

Përshkrimi i lëndës Ky është një kurs për studentët që kanë nevojë të 

kuptojnë dhe shprehin konceptet kyçe të biznesit dhe 

ekonomisë. Kursi mbulon fushat më të rëndësishme të 

menaxhimit, prodhimit, marketingut, financave dhe 

makroekonomisë. Shumica e njësive përmbajnë një 

tekst informativ që i jep një përmbledhje një teme të 

veçantë, duke futur konceptet kyçe të biznesit dhe 

ekonomisë, dhe duke përfshirë një sasi të madhe të 

fjalorit teknik përkatës, së bashku me një 

shumëllojshmëri të ushtrimeve që kanë të bëjnë me 

kuptimin e fjalëve të reja dhe aktiviteteve debatuese. 

Kursi gjithashtu prezanton edhe gramatikën me anë të 

teknikave të reja brenda qasjes komunikative 

Qëllimet e lëndës: Ky kurs ka për qëllim: 

• të ju prezantoj me gjuhën dhe konceptet kyçe të 

biznesit dhe ekonomisë, 

• të zhvilloj të kuptuarit e teksteve të biznesit dhe 

ekonomisë, 

• të zhvilloj aftësitë dëgjimore në fushën e biznesit dhe 

ekonomisë, 

• t'ju ofrojë mundësi studentëve për të shprehur 

konceptet e biznesit, duke riformuluar ato me fjalët e 

tyre dhe duke i përmbledhur, analizuar, kritikuar dhe 

http://www.uni-gjilan.net/


 2 

diskutuar idetë, 

• të zhvilloj kapacitetin e përgjithshëm të studentëve në 

një nivel që u mundëson atyre të përdorin gjuhën 

angleze në mjedisin e tyre profesional dhe akademik.  
 
Rezultatet e pritura të nxënies: 

 

Me përfundimin e kursit, studentët do të jenë në gjendje: 

• të komunikojnë dhe të shkruajnë në gjuhën e 

profesionit, 

• të përdorin terminologjinë ekonomike,  

• të demonstrojnë aftësitë e nevojshme për të marrë 

pjesë në një bisedë duke dëgjuar me kujdes mendimet e 

të tjerëve; duke artikuluar qartë idetë dhe pyetjet e tyre; 

dhe duke shfaqur idetë e tyre. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit (duhet tё korrespondojë me rezultatet e tё nxёnit tё 
studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 

Ligjërata 2 1/15 30 orë 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 1/15 15 orë 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min. 7 5 orë 

Kollokfiume,seminare 5    5 orë 

Detyra të  shtëpisë 1 1/15 15 orë 

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

1 1/20 20 orë 

Përgatitja përfundimtare për provim 1 1/20 20 orë 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 
provim final) 

1 1/5 5 orë 

Projektet, seminare, prezantimet ,etj 
  

1 1/10 10 orë 

Totali   125/25 orë = 5 ECTS 
 

  125 orë pune 

Lënda i ka 5 ECTS/125 orë pune, llogaritet si në vijim: 

Orë mësimi me mësimdhënësin: ligjëratat 2orë / në javë x15 javë /një semestër=30orë; 

konsultimi me mësimdhënësin : 2-5 orë 

Koha e studentit për mësim individual (e llogaritur): puna në projekt= 30 orë; detyrat e 

shtëpisë dhe mësimi individual = 15 orë; përgatitja për provime = 20 orë 
 

 
Metodologjia e mësimdhënies:   Ligjërime, ushtrime në klasë, punë në çifte, 

punë në grupe, detyra të shtëpisë, kuize dhe 

teste. 
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Literatura  

Literatura bazë:   Elementary Business English – David Cotton, 

David Falvey, Simon Kent, 2006 

Literatura shtesë 1. Internet: http://www.english4u.com 

2. Fjalor i Biznesit, Ekonomikës dhe Financës; 

Anglish-Shqip, Shqip-Anglisht, Nexhmi Rexha, 

Prishtinë, 2009. 

  

 
 

 Metodat e vlerësimit: 

Vijimi i rregullt në ligjërata, ushtrime dhe aktiviteti 

në klasë: 10% 

Detyrat e shtëpisë: 20%  

Testi i parë: 35% 

Testi i dytë:  35% 

 

Totali: 100 pikë. 

 

 

Provimi final ka 100 pikë. 

 

 
Vlerësimi në % 

 
Nota përfundimtare 

91-100 10 (dhjetë)         A 

81-90 9 (nëntë)         B 

71-80 8 (tetë)            C 

61-70 7 (shtatë)         D 

50-60 6 (gjashtë)      E 

 0-49 5 (pesë)         F 

 0-40 5 (pesë)        FX 

 

Plani i dizajnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Introductions – Job titles, Nationalities, describing people – to be, 

a/an with jobs, wh-questions – Introducing yourself and others 

Java e dytë: Work and Leisure – days, month,s dates, describing your routine 

Java e tretë: Present simple, adverbs and expressions of frequency, talking 

about work and leisure 

Java e katërt: Problems – Adjectives, dealing with problems at work 

Java e pestë:   Present simple: negatives and questions – have got 

Java e gjashtë: Travel – Listening for information – can / can’t 

Java e shtatë:   Business hotels – There is / there are 

Java e tetë:   First Test 

Java e nëntë:   Food and entertaining – Eating out, tipping – some/any, countable 

and uncountable nouns 

Java e dhjetë: Sales – Buying and selling, thirsty for success 

Java e njëmbëdhjetë: Past simple, past time references, presenting a product 

Java e dymbëdhjetë:   People – Question forms, Business training solutions 

Java e trembëdhjetë:     Markets – Comparatives and superlatives 

Java e katërmbëdhjetë:   Doing business – much / a lot – a little / a bit 

Java e pesëmbëdhjetë:    Second Test 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti merr notë negative. 

Studenti/ja është i/e obliguar të vijojë ligjeratat dhe ushtrimet me rregull. 

Ndalohet përdorimi i telefonave gjatë ligjëratave. 
  
 
 


