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1. Historiku i shkurtёr i Universitetit 

1. Themelimi  

Universiteti i Prizrenit (UPZ) është themeluar më 09.10.2009 me vendimin numër  01/87, të Qeverisë së Republikës së 

Kosovës, ndërsa  pas një pune intensive përgatitore me konsulentë ndërkombëtarë ka nisur punën më 2010. Selia e 

Universitetit të Prizrenit është në Prizren. Tradita universitare fillon shumë më herët, me Shkollën e Lartë 

Pedagogjike(SHLP) në Prizren, në vitin 1962, që ishte guri i parë themeltar i këtij Universiteti.      SHLP ishte bërë e 

pavarur nga  Shkolla e Lartë Pedagogjike në Prishtinë i cili ishte institucioni i parë i arsimit të lartë në Kosovë. SHLP në 

Prizren më vonë është shndërruar në Fakultetin e  Edukimit-Dega në Prizren, në kuadër të Universitetit të Prishtinës. Dega 

e Fakultetit të Edukimit në Prizren nga viti 2010/2011 kalon në kuadër të Universitetit të Prizrenit. Në Programin Fillor, 

Programin Parafillor dhe Programin Matematikë‐Informatikë në këtë Fakultet, mësimi organizohej edhe në gjuhën turke 

përkatësisht në atë boshnjake. E njëjta traditë ka vazhduar edhe me Universitetin e Prizrenit. 

2. Vendndodhja  

Të gjitha fakultetet e UPZ gjeenden në një kampus në adresën: Rruga e Shkronjave nr.1 në Prizren. 

3. Vlerësimet e deritashme nga AKA 

Programet e ciklit të parë të akredituara nga Agjencia Kosovare e Akreditimit(AKA) janë: Fakulteti i Shkencave 

Kompjuterike me drejtimet: Software Design dhe Teknologji e Informacionit  dhe Telekomunikimit; Fakulteti Ekonomik 

me drejtimet: Administrim Biznesi dhe Menaxhment Ndërkombëtar; Fakulteti Juridik; Fakulteti i Edukimit me programet: 

Fillor dhe Parashkollor; Fakulteti i Filologjisë, me programet: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Gjuhë dhe Letërsi Angleze dhe 

Programi Gjuhë Gjermane. Nga viti 2012 ka filluar edhe Programi në nivelin Master në Trashëgimi Kulturore dhe 

Menaxhim i Turizmit. Ndërkaq më 2014 kanë nisë punën edhe tre drejtime të reja në nivelin Master.  Dy drejtime në 

Fakultetin Ekonomik: Master në Administrim Biznesi dhe Master në Kontabilitet dhe Auditim dhe një në Fakultetin e 

Shkencave Kompjuterike. Komisione përkatëse me vendim të Senatit janë duke punuar  intensivisht për hapjen e 

drejtimeve të reja komfor nevojave dhe kërkesave të tregut të punëve dhe trendëve  ndërkombëtare në arsimin e lartë 

4. Programet e akredituara nё UPZ: 

   

       Programi i studimit I akredituar 

nё vitin 

I akredituar 

deri nё vitin 

Niveli i 

studimeve 

1.        Administrim Biznesi 2015 2018 BA 

2.        Menaxhment 

Ndёrkombёtar 

2015 2018 BA 

3.        Juridik 2015 2018 LLM 
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4.        Software Design 2015 2018 BSc 

5.        TIT 2015 2018 BSc 

6.     Programi Fillor  2013 2016  BA 

7.        Programi Parashkollor  2013 2016  BA 

8.        Gjuhё dhe letёrsi 

gjermane 

2015 2018 BA 

9.        Trashigimi kulturore dhe 

menaxhimi i turizmit 

2013 2016 MA 

10.    Gjuhё dhe letёrsi 

gjermane 

2014 2017 BA 

11.    Gjuhё dhe letersi angleze 2014 2017 BA 

12.    Menaxhment 

ndёrkombёtar 

2014 2017 MA 

13.    Kontabilitet dhe auditim 2014 2017 MSc 

14.    Shkencat kompjuterike 

dhe telekomunikimi 

2014 2017 MA 

14 Administrim Biznesi  2014 2017 MA 

15 Agrobiznes 2016 2019 BSc 

16 Shkencat e pyjeve dhe te 

mjedisit 

2016 2019 BSc 

17 Edukimi Parashkollor 2016 2019 BA 

18 Edukimi Fillor 2016 2019 BA 

19 Edukimi Parashkollor ( 

Boshnjakisht) 

2016 2021 BA 

20 Edukimi Fillor 

(Boshnjakisht) 

2016 2021 BA 

21 Edukimi Parashkollor ( 

Turqisht) 

2016 2021 BA 

22 Edukimi Fillor (Turqisht) 2016 2021 BA 

23 TIT ne Turqisht 2016 2021 Bsc 
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24 TIT in Boshnjakisht 2016 2021 Bsc 

... 
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2. Programet e studimit 

1.1 Rregulloret dhe procedurat për zhvillimin/ rishikimin dhe aprovimin e kurikulave te 

reja 

 Idetё për programet e reja të studimit mund të vijnë nga pёrfaqёsuesit e universitetit, duke 

përfshirë rektorin, dekanët e fakulteteve, studentëve. Ideja paraqitet në Senat i cili vendos nëse 

programet e studimit i plotësojnё kriteret për zhvillimin e mëtejshëm dhe nёse programet janё në 

harmoni me politikën shtetërore dhe tё universitetit. 

Disa nga kushtet qё duhet marrё parasysh para aplikimit me program tё ri tё studimit janё: 

studimi i tregut tё punёs; politikat shtetёrore; mungesa e kuadrit nё fusha tё caktuara. 

1.2 Rregullorja për vlerësimin e studenteve dhe progresin e tyre gjate studimeve  

Ka tri afate të rregullta dhe dy afate të jashtëzakonshme të paraqitjes së provimeve. Mbajtja e 

provimeve  organizohet nga fakultetet përkatëse dhe profesorët janë të detyruar të paraqesin në 

planin mësimor në fillim të semestrit i cili gjithashtu përmban procedurën e vlerësimit të 

studetnëve. Kjo varet nga  profesorët të vendosin për kriteret e provimit. 

1. Provimet shërbejnë si mënyrë e rregullt e vlerësimit të dijes.  

2. Provimet mund të organizohen veç e veç për çdo lëndë ose të kombinohen për më shumë 

lëndë në pajtim me programin e studimeve (provim me komision).  

3. Provimet janë publike dhe mbahen në këto mënyra:  

3.1. Me shkrim; 

3.2 Me gojë;  

3.3. Me shkrim dhe me gojë;  

3.4. Praktikë.  

4. Provimet e kombinuara me gojë dhe me shkrim bëhen brenda shtatë ditëve.  

5. Provimet vlerësohen nga një pyetës ose nga një komision për provime.  

6. Provimet mund të mbahen nga një komision për provime nëse:  

6.1. Studenti është ankuar me shkrim;  

6.2. Është caktuar me programin e studimeve.  

7. Procedura e mbajtjes së provimit është e përcaktuar me programin e studimit.  

8. Mënyra e përcaktimit të dijes dhe të dhënies së provimit do të përcaktohet me programin 

mësimor të lëndës – syllabus.  

Neni 108  

1. Provimet për studimet bachelor dhe master mbahen gjatë afatit të provimeve.  

2. Afatet e provimeve përfshijnë afatin e dimrit (janarit), pranverës (qershorit) dhe vjeshtës 

(shtatorit). Periudha e saktë për çdo afat është e përcaktuar me kalendarin e përgjithshëm të  

tudimeve, i cili është i pranuar nga Senati dhe i hapur për publikun. Hollësitë rreth datës së  

fillimit dhe përfundimit të secilit afat të provimeve përcaktohen nga këshillat e njësive 

akademike.  
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3. Oraret e afateve të provimeve, ku janë të përfshira oraret ditore, shpallen në fillim të vitit 

akademik.  

4. Oraret e provimeve do të përcaktohen në atë mënyrë që studenti të mos ketë më shumë se një 

provim në ditë.  

5. Oraret e provimeve, pasi të jenë shpallur, janë detyruese si për pyetësin ashtu edhe për 

studentin. 
 

1.3 Rregullorja për BA dhe MA  është bashkangjitur këtij raporti.  

Punimi i diplomës për bachelor dhe master  

1. Programet e studimeve bachelor përfundojnë me punimin e diplomës për bachelor ose me 

provim para komisionit në pajtim me programet etyre të studimeve.  

2. Punimi i diplomës për bachelor punohet individualisht nga studenti duke vërtetuar se aftësitë 

teorike të arritura gjatë kohës së studimit mund të shfrytëzohen me sukses për zgjidhjen e 

problemeve praktike në fushat e caktuara shkencore.  

3. Punimi i diplomës për bachelor mund të elaborohet bashkë nga dy ose tre studentë (grup 

hulumtues) dhe aty duhet të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat.  

4. Kërkesa për elaborimin e punimit të diplomës për bachelor nga dy ose tre studentë vendoset 

nga këshilli i njësisë akademike.  

5. Procedura për aplikim, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të diplomës për bachelor 

përcaktohet këshilli i njësisë akademike.  

Neni 115  

1. Programet e studimeve master përfundojnë me punimin e tezës për master në pajtim me 

programet e studimeve.  

2. Punimi për master punohet individualisht nga studenti, duke vërtetuar se aftësitë teorike të 

arritura gjatë kohës së studimit mund të aplikohen me sukses për zgjidhjen e problemeve 

komplekse kërkimore në fushat e caktuara shkencore.  

3. Punimi i diplomës për master elaborohet nga dy ose tre studentë (grupi kërkimor), dhe aty 

duhet të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat.  

4. Aplikimi për elaborimin e punimit të diplomës për master nga dy ose tre studentë vendoset 

nga këshilli i njësisë akademike.  

5. Procedura për paraqitje, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të diplomës për master 

përcaktohet nga këshilli i njësisë akademike. 
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2.1 Gjuhë dhe Letërsi angleze  

2.1. Të dhënat themelore për programin e studimit 

Emri i programit studiues Gjuhë dhe Letërsi angleze 

Niveli i kualifikimit sipas KKK (BA, MA, 

BSc, MSc, PhD,  Doktoraturë, Kurs 

Universitar) 

BA 

Grada akademike dhe emërtimi i diplomës 

në formë të plotë dhe të shkurtuar  

Baçelor i Arteve në Gjuhë dhe Letërsi angleze 

BA në Gjuhë dhe Letërsi angleze 

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject 

Area Codes (ESAC) 
Gjuhë dhe Letërsi angleze 

Profili i programit akademik (specializimi)  Gjuhë dhe Letërsi angleze 

Kohëzgjatja minimale e studimit 4 vjet (8 semestra) 

Forma e studimit (rregullt, pa shkëputje nga 

puna, studimi nga largësia etj.) 
E rregullt 

Numri i ECTS kredive  (total dhe per vit) 240 në total dhe 60 për vit 

Moduli /Kurset (Përmbajtja e shkurtër)  

 

1. Shkathtësitë e Integruara I 

2. Hyrje në gjuhën angleze 

3. Hyrje në studimet e letërsisë 

4. Gjuhë shqipe I 

5. Gjuhë e huaj I  

6. Shkathtësitë e Integruara II 

7. Gjuhësi e aplikuar 

8. Shkrim akademik 

9. Gjuhë shqipe II 

10. Gjuhë e huaj II  

11. Fonetikë dhe Fonologji 

12. Të kuptuarit e Poezisë 

13. Morfologji 

14. Kulturë dhe qytetërim britanik 

15. Shkrim kreativ 

16. Të kuptuarit e Prozës 

17. Idiomatikë e anglishtes 

18. Sintaksë I 

19. Poezi e Renesancës 

20. Anglishte për qëllime specifike I 

21. Kulturë dhe qytetërim amerikan 

22. Të kuptuarit e Dramës 
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23. Analizë e teksteve te zgjedhura letrare 

24. Gjuha dhe kultura 

25. Sintaksë II 

26. Metodologji e mësimdhënies I 

27. Shekspiri 

28. Anglishte për qëllime specifike II 

29. Letërsi për fëmijë 

30. Teori e përkthimit 

31. Përkthim anglisht-shqip 

32. Metodologji e mësimdhënies II 

33. Anglishte për qëllime akademike I 

34. Histori e gjuhës angleze 

35. Romanticizëm 

36. Udhëheqje institucionale  

37. Përkthim shqip-anglisht 

38. Letërsi amerikane e shekullit 19 

39. Shkathtësitë hulumtuese 

40. Analizë teksti  

41. Letërsi Viktoriane 

42. Anglishte për qëllime akademike II  

43. Planifikimi i orës mësimore 

44. Shkathtësi prezantimi 

45. Letërsi botërore 

46. Përkthim profesional 

47. Praktikë në shkollë 

48. Të nxënit e gjuhës se parë dhe të dytë 

49. Letërsi moderne angleze 

50. Seminar në shkrimin e tezës 

51. Metodat hulumtuese 

52. Vlerësim dhe testim 

53. Letërsi moderne amerikane 

54. Punimi i diplomës 

 

 

Numri i vendeve të studimit 100 

Udhëheqës të programit të studimeve 
Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Prof.ass.dr. Sermin Turtulla 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencorë/artistik) 

(Numri sipas kategorisë së personelit) 

5. Profesorë të rregullt 

1. Asistent i regullt 
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Tarifa e studimit 50 euro për semester 
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2.2 Arsyeshmëria e programit për tregun e punës   

 

Programi i Gjuhës dhe letërsisë angleze i Fakultetit të Filologjisë së Universitetit të Prizrenit 

"Ukshin Hoti", është projektuar në bazë të nevojave të treguat të punës dhe trendeve të 

zhvillimit. Sot, zotërimi i gjuhës angleze është i domosdoshëm për çdo vendpune në vendin tonë. 

Aktualisht, jo vetëm rajoni i Prizrenit, por e tërë Kosova ka mungesë të profesionistëve të 

kualifikuar në dhënien e mësimit në gjuhën angleze për shkollat fillore dhe të mesme, si dhe 

shkolla të larta. Gjuha angleze tani ka filluar të mësohet nga klasa e parë në shkollat fillore si 

pilot projekt. Pilotimi është në fazën e dytë dhe arsyeja kryesore e mos shtrirjes në tërë vendin, 

krahas aspektit buxhetor është edhe mungesa e numrit të mjaftueshëm të mësimdhënësve të 

gjuhës angleze me kualifikim universitar.  

Qyteti i Prizrenit ka një traditë 54 vjeçare në aftësimin e mësuesve dhe mësimdhënësve. Kjo 

traditë daton që nga viti 1962 kur është themeluar Shkolla e Lartë Pedagogjike “Xhevdet Doda”, 

qendra e dytë më e vjetër e studimeve të larta pedagogjike në Kosovë pas asaj në Prishtinë të 

themeluar më 1957. Kjo shkollë e lartë ka filluar punën me katër drejtime ku njëra prej tyre ishte 

edhe dega e Gjuhës dhe e letërsisë angleze. Kjo trashëgimi mësimdhënëse gjysmë-shekullore ka 

nxjerr me mijëra mësues dhe mësimdhënës të gjuhës angleze që kanë përhapur njohuritë e gjuhës 

angleze nëpër shkollat fillore dhe të mesme tek brezat e tëra. Prandaj, ky program është 

vazhdimësi e traditës mësimdhënëse që ka rrënjë të shëndosha në cilësi dhe përgjegjësi 

akademike.    

Programi ynë është i veçantë për nga përbërja dhe tërheq një numër jashtëzakonisht të madh të 

kandidatëve nga mbarë Kosova, ku vlen të përmendet fakti se gjatë tre vjetëve të fundit 

konkurrenca për t’u regjistruar në programin tonë ka qenë 7 me 1. Duhet të ceket se vetëm dy 

universitete publike tani për tani ofrojnë studime të Gjuhës dhe letërsisë angleze në nivelin 

Bachelor në vendin tonë.  

Krahas këtyre zhvillimeve dhe nevojës për mësimdhënës të kualifikuar për t'u punësuar, 

programi ynë është i një rëndësie të veçantë meqë sa më parë duhet të nxjerrim kuadro të 

kualifikuara për ta plotësuar boshllëkun e mungesës së mësimdhënësve të Gjuhës dhe letërsisë 

angleze. Duhet të ceket gjithashtu se ka një numër të madh të mësimdhënësve të pakualifikuar në 

nivelin fillor, të mesëm dhe të lartë të arsimit që nuk kanë kualifikimin e duhur në gjuhën 

angleze dhe nuk janë të specializuar për mësimdhënie të Gjuhës angleze. 

Përveç mësimdhënies, gjuha angleze është kriter thelbësor për personelin administrativ për të 

shërbyer në nivelin lokal, qeveritar dhe konsullor brenda e jashtë vendit, në veçanti gjatë procesit 

të integrimit në Bashkimin Evropian dhe anëtarësimit në organizata e agjenci të ndryshme 

evropiane dhe botërore. 

Programi ynë është poashtu mjaft tërheqës për përkthyes e interpret që punojnë në misione dhe 

ambasada ndërkombëtare në vendin tonë. Qëllimi ynë është që studentët jo vetëm të mësojnë 

gjuhën angleze në një nivel të lartë, por edhe të njihen me kulturën, historinë, qytetërimin, 

trendet e zhvillimit ekonomik, trendet e zhvillimeve ndërkombëtare të vendeve anglishtfolëse, 

etj. 

Prizreni është qytet multikulturor dhe multietnik, ndërkohe ka një traditë afatgjatë të studimit të 

gjuhës angleze. Ndër  të tjera, kohëve të fundit fluksi turistik është shumëfishuar, gjë që ka 

ndikuar automatikisht në rritjen e nevojës së njohësve të gjuhës angleze e cila do shërbejë si  

lingua franca. Dhe, në këtë rast, ka ndikim indirekt ne zhvillimin ekonomik në rajon. 
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2.3 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 

 

Përmbajtja e programit të studimeve në gjuhë dhe letërsi angleze është e krahasueshme me 

programet BA të studimit të anglishtes si gjuhë e huaj si brenda ashtu edhe jashtë vendeve 

anglishtfolëse. Programi është i krahasueshëm me programet e studimit të anglishtes si gjuhë e 

huaj në Universitetin e Zagrebit, në Universitetin e Lubjanës, Universitetin e IOWA-së, 

Universitetin e Tiranës dhe në Universitetet Marmara dhe Boğaziçi.  

 

2.4 Grupi (target) që i dedikohet programi 

 

Duke e ditur se gjuha angleze është kriter thelbësor për çdo lëmi, programi ynë u dedikohet të 

gjithë atyre që janë të interesuar të bëjnë karrierë në mësimdhënie, përkthim, në institucione 

vendore e ndërkombëtare, etj. 

 

Të diplomuarit në këtë program mund të punësohen në fusha të ndryshme dhe në vende të punës 

që kërkohet njohuri e mirë të gjuhës dhe kulturës angleze, p.sh., në misionet diplomatike jashtë 

vendit, në ambasadat e Kosovës, në zyrat e huaja si misioni i BE-së në Kosovë apo edhe agjenci 

tjera të OKB-së, ambasadat e huaja në Kosovë si dhe në shërbime të ndryshme të tjera publike. 

Programi është i përshtatshem edhe për ata që vendosin të bëhen të vetëpunësuar në sektorin e 

kulturës, si përkthyes letrarë apo teknik, organizatorë të ngjarjeve të ndryshme dhe konferenca, 

apo si lektorë, redaktorë dhe gazetarë. 

 

2.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit (misionit) 

 

Shih bashkelidhur misionin e universitetit 

 

 

2.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve (përshkrim i shkurtë i programit 

 

Departmenti i gjuhës dhe i letërsisë angleze ofron programin B.A. në Gjuhë dhe letërsi angleze, 

program që shpie në studimet postdiplomike Master dhe Doktoraturë në gjuhë dhe letërsi 

angleze.         

Komponentet kryesore të programit universitar përbëhen nga lëndë profesionale në gjuhësi 

(struktura e gjuhës), gjuhësi teorike, letërsi e shkruar në gjuhën angleze (me theks të veçantë në 

atë anglo-amerikane), histori e letërsisë, interpretim i letërsisë, histori e kulturës dhe e civilizimit 

anglo-amerikan, histori e gjuhës, koncepte dhe metoda të hulumtimit të gjuhësisë dhe të letërsisë, 

teori dhe praktikë përkthimi, analizë diskursi, metodikë e mësimdhënies së anglishtes si gjuhë e 

huaj, etj.  
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Departmenti i gjuhës dhe letërsisë angleze ofron gjithashtu lëndë nga metodika e mësimdhënies 

së gjuhës dhe organizon mësimin praktik në shkolla, duke i plotësuar kërkesat e tregut të punës 

për mësimdhënësit të gjuhës angleze në shkolla fillore, të mesme të ultë dhe të mesme të lartë.  

 

 

2.7 Rezultatet e prituara të mësimit  

Synimet e të nxënit të këtij programi janë: 

- Njoftimi i studentëve të gjuhës angleze me shkathtësitë dhe njohuritë e duhura për 

komunikim efikas në gjuhën e huaj; 

- Njoftimi i studentëve me kulturën, historinë, gjuhën dhe letërsinë e popujve që flasin 

anglisht; 

 

- Njoftimi i studentëve të gjuhës me shkathtësitë dhe njohuritë e duhura për komunikim 

efikas në gjuhën e huaj; 

- Ofrimi i njohurive përkatëse për ata të cilët planifikojnë të vazhdojnë studimet e tyre 

të gjuhës në programe pasuniversitare dhe për ata të cilët planifikojnë të angazhohen 

në shumë fusha profesionale ku kërkohet njohja e gjuhës së huaj; 

- Njohja teorike e linguistikës së aplikuar në anglisht; 

- Aftësi për të përdorur metoda bashkëkohore në mësimdhënie dhe hulumtime 

gjuhësore 

 

- Shkathtësitë e përkthimit; 

- Shkrimi i tezës/disertacionit. 

 

 

Ky program synon t'u ofrojë studentëve kompetencat kryesore për mësimin e gjuhës dhe letërsisë 

angleze duke përfshirë kurset kryesore si: Gjuhësi e përgjithshme, aftësi gjuhësore, letërsi, 

didaktikë e gjuhës angleze si gjuhë e huaj, qytetërim perëndimor anlgez dhe amerikan, përkthim 

anglish shqip dhe ansjelltas.  

Kurset shtesë të cilat klasifikohen si të detyrueshme ose zgjedhore rrisin më tej aftësitë dhe 

shtojnë njohuritë e studentëve në mësimin e gjuhës angleze dhe poashtu i ndihmojnë studentët në 

profilizimin e tyre për studime të mëtutjeshme postdiplomike. Gjatë studimeve studentët do të 

bëjnë punën praktike në shkolla fillore dhe të mesme. 

 

Punëdhënësit potencial të studentëve të diplomuar janë shkollat fillore, të mesme dhe të larta në 

të gjithë Kosovën, institucione/organizata vendore apo ndërkombëtare, misione konsullore dhe 

diplomatike, ambasada të huaja, misione ndërkombëtare, studiojnë apo punojnë jashtë vendit, etj.  

 

 

2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale të studimit 
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Në mënyrë që studentët të jenë sa më të përgatitur për kërkesat bashkëkohore, ky program u 

ofron atyre modulet e gjuhës angleze në fusha të ndryshme me qëllim të zgjerimit të njohurive të 

tyre gjuhësore dhe aftësinë për t'u bërë konkurrent në tregun e punës. Në këtë rregullore janë 

pasqyruar veprimtaritë mësimore të organizuara në module dhe të vlerësuara me kreditë që do të 

zhvillohen në një periudhë katër vjeçare. 

Në këtë program janë paraparë gjithsej 33 provime obligative plus tema e diplomimit. 20 

provime ofrohen si zgjedhore, nga 3 zgjedhore në semestrat I,II, II, IV, V dhe VI, ndërsa nga 4 

lëndë zgjedhore në semestrat VII dhe VIII. Provimet do të realizohen në forma vlerësimi 

përfundimtar të diturisë si provime të integruara, seminare, projekte, hulumtime, prezantime, ese, 

apo module të koordinuara.  

 

2.9 Llogaritja e ECTS-ve 

 

Në degën e Gjuhës dhe letërsisë angleze studimet organizohen në formë të studimeve të 

rregullta. Mësimi organizohet gjatë dy semestrave që zgjasin 15 javë (semestri dimëror 1 tetor-15 

janar, semestri veror 16 shkurt-31 maj).  

Programi BA “Gjuhë dhe Letërsi Angleze” zgjatë 8 semestra. Deri në fund të studimeve, 

studenti duhet të akumulojë 240 ECTS. Këto ECTS akumulohen me absolvimin e lëndëve të 

obligueshme dhe të atyre me zgjedhje. Studenti ka mesatarisht 21 orë në javë, ndërsa ngarkesa e 

përgjithshme për semestër përmban diku rreth 750 orë pune (orët e kontaktit: 315, ndërsa të tjerat 

përfshijnë punën e pavarur të studentit në hulumtime, projekte, detyra, prezantime, etj). Kjo 

ngarkesë prej 750 orësh punë i përgjigjet 30 ECTS-ve sipas llogaritjes në UP (1 ECTS = 25 orë). 

Studimet Bachelor përfundojnë me mbrojtjen e suksesshme të punimit të diplomës.  

 

 

2.10 Puna praktike - internshipi  

 

Universiteti i Prizrenit ka marrëveshje me të gjitha shkollat parauniversitare e cila siguron se 

studentët mund të kryejnë praktikën e tyre në të gjitha shkollat publike. Puna praktike për 

studentët e programit të Gjuhës dhe Letërsisë angleze është shumë e rëndësishme dhe e 

domosdoshme meqë fillimisht përgatitja e tyre është arsimore dhe më vonë edhe shkencore. 

 

2.11 Plani i hulumtimit për programin në vlerësim 

 

Duke marrë parasysh gjendjen e tanishme të arsimit dhe të edukimit në Kosovë, kjo degë 

ndërmerr nismën për dhënien e ndihmesës së saj në ngritjen e cilësisë së arsimit në vendin tonë. 

Ky plan ka për qëllim të formojë grupin e studiuesve akademik të degës sonë të cilët do të 

ndihmojnë mësimin parauniversitar duke i shqyrtuar tekstet shkollore të gjuhës angleze. Plani 

propozohet të zhvillohet në tre drejtime: 

1. Identifikimi i mangësive linguistike të tekstit shkollor të gjuhës angleze (seria “Exploring 

English”)   

2. Shqyrtimi dhe hartimi sipas nevojës i librit të mësuesisë për tekstet në fjalë  

3. Organizimi i punëtorive për mësimdhënësit lidhur me përdorimin më kreativ të teksteve 

shkollore. 
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Nisma e tillë del si nevojë e shoqërisë sonë për përmirësimin e cilësisë së njohurive nga gjuha 

angleze, e cila tanimë është kusht jo vetëm për pranim në degën tonë, por edhe në punësimet e 

ndryshme në vend. Një sipërmarrje e tillë nga dega jonë, përkatësisht nga Universiteti i Prizrenit, 

do të afronte bashkëpunimin profesional ndërmjet mësimdhënësve universitar dhe atyre 

parauniversitar, i cili bashkëpunim do të ishte i mirëseardhur për të dyja palët me qëllim të 

shkëmbimit të ideve dhe përvojave në fushat e tyre të ndara por të ndërlidhura ndërmjet vete.  

Një plan i tillë punues do të ishte pionier në këtë fushë meqë asnjëherë nuk është ndërmarr 

ndonjë nismë për shqyrtimin e teksteve shkollore të gjuhës angleze pas botimit të tyre, si është 

zakon të bëhët me librat e tillë në vendet e zhvilluara të botës.  

 

Përveç kësaj, në tre vitet e ardhshme ne planifikojmë për të kryejmë hulumtime në këto fusha: 

 

1. të përcaktojë se sa dhe çfarë lloj punësimi të diplomuarit tanë gjejnë brenda një viti të 

diplomimit; 

2. numri i plotë i mësimdhënësve të gjuhës angleze në shkollat publike dhe kualifikimi i tyre, sa 

janë të pakualifikuar dhe sa vende janë të  paplotësuara; 

3. numri i mësimdhënësve me gradë universitare; 

4. studim i nevojave për punësim nga punëdhënësit potencialë lokalë, etj; dhe 

5. sa është kërkesa për mësimdhënës të gjuhës angleze për nxënësit me nevoja të veçanta?. 

 

Fakulteti i Filologjisë me tre departamentet e tij, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, 

Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Angleze, dhe Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë 

Gjermane, organizoi një konferencë dyditore shkencore "Gjuha shqipe dhe marrëdhëniet e saj me 

gjuhët e tjera", në maj 2016, në të cilën rreth 50 studiues morrën pjesë. 

 

2.12 Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve 

 

Në këtë program të studimeve mund të pranohen: 

 

- kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollimin 12, përkatësisht 13 vjeçar të nivelit 

parauniversitar, të cilët e kanë kaluar me sukses provimin e maturës shtetërore (vetëm për 

kandidatët nga Republika e Kosovës) dhe 

 

- kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm me sistemin pa provim të 

maturës shtetërore përfshirë këtu edhe kandidatët nga Kosova dhe shtetet e tjera.  

 

Kandidatët pranohen sipas konkursit të cilin e shpallë universiteti. Përzgjedhja e kandidatëve 

bëhet duke u mbështetur në këto kritere: 

 

- Suksesi në shkollën e mesme të lartë (maksimum 30 pikë) 

 

- Suksesi në provimin e maturës shtetërore (maksimum 30 pikë) 

 

- Suksesi në provimin pranues (maksimum 40 pikë) 
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Kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollën e mesme me sistemin pa provimin e maturës 

shtetërore, përfshirë këtu edhe kandidatët nga shtetet e tjera, për sukses në shkollë të mesme të 

lartë marrin maksimum 30 pikë, ndërkaq në provim pranues mund të marrin maksimum 70 pikë. 

 

Të drejtë rangimi kanë kandidatët të cilët marrin minimum 40% të pikëve në provimin pranues. 
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2.13. Pasqyra e programit 

 

Fakulteti i Filologjisë, Universiteti i Prizrenit "Ukshin Hoti" 

 

Dega e Gjuhës dhe letërsisë angleze 

 

Programi themelor (Baçelor) 

Viti I Semestri I 

 O/Z Lënda L+U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Shkathtësitë e Integruara I  
2+4 7 Prof.ass.dr. Sejdi 

Sejdiu 

2. O Hyrje në gjuhësi 
2+3 7 MSc.Kushtrim 

Xhaferi, PhD cand. 

3. O Hyrje në studimet e letërsisë 
2+2 6 MSc.Sazan 

Kryeziu, PhD cand 

4. O Gjuhë shqipe I  
2+1 5 Prof.asoc.dr. 

Shkelqim Millaku 

5. O Gjuhë e huaj I 
2+1 5 Prof.ass.dr.Vjosa 

Hamiti 

Gjithsej 21 30  

 

Viti I Semestri II 

 O/Z Lënda L+U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Shkathtësitë e integruara II 2+4 7 
Prof.ass.dr.Sejdi 

Sejdiu 

2. O Gjuhësi e aplikuar 2+2 6 
MSc.Uranela 

Demaj, PhD cand 

3. O Shkrim akademik  2+3 7 
Prof.ass.dr.Sermin 

Turtulla 

4. O Gjuhë shqipe II  2+1 5 
Prof.ass.dr.Flamur 

Shala 

5. O Gjuhë e huaj II  2+1 5 
Prof.ass.dr.Vjosa 

Hamiti 

Gjithsej 21 30  

Legjenda: 

O – Obligative 

Z – Zgjedhore 
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L – Ligjëratë 

U – Ushtrime 
 

Viti II Semestri III 

 O/Z Lënda L+U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Fonetikë dhe Fonologji 2+2 6 
Prof.ass.dr.Sejdi 

Sejdiu 

2. O Të kuptuarit e poezisë 2+3 7 
Prof.asoc.dr.Muhamet 

Hamiti 

3. O Morfologji e gjuhës angleze 2+3 7 
MSc.Teuta Agaj, PhD 

cand. 

4. O Histori dhe qytetërim britanik 2+2 6 
MSc.Kushtrim 

Xhaferi, PhD cand. 

5. Z Shkrim kreativ  2+1 4 
Prof.ass.dr.Sermin 

Turtulla 

6. Z Të kuptuarit e prozës 2+1 4 
MSc.Sazan Kryeziu, 

PhD cand. 

7. Z Idiomatikë e gjuhës angleze  2+1 4 
MSc.Nazli Tyfekci, 

PhD cand. 

Gjithsej 21 30  

* Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore! 

 

Viti II Semestri IV 

 O/Z Lënda L+P ECTS Mësimdhënësi 

1. O Sintaksë e gjuhës angleze I 2+3 7 
MSc.Teuta Agaj, PhD 

cand. 

2. O Poezia e renesancës 2+3 7 
Prof.asoc.dr.Muhamet 

Hamiti 

3. O Anglishte për qëllime të veçanta I 2+2 6 
Prof.ass.dr.Sejdi 

Sejdiu 

4. O Histori dhe qytetërim amerikan 2+2 6 
MSc.Kushtrim 

Xhaferi, PhD cand. 

5. Z Të kuptuarit e dramës  2+1 4 
MSc.Sazan Kryeziu, 

PhD cand. 

6. Z 
Interpretim dhe analizë e teksteve të 

zgjedhura letrare 
2+1 4 

MSc.Sazan Kryeziu, 

PhD cand. 
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7. Z Gjuhë dhe kulturë 2+1 4 
MSc.Osman 

Buleshkaj, PhD cand. 

Gjithsej 21 30  

* Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore! 

 

Viti III Semestri V 

 O/Z Lënda L+P ECTS Mësimdhënësi 

1. O Sintaksë e gjuhës angleze II 2+3 7 
MSc.Teuta Agaj, PhD 

cand. 

2. O 
Metodologji e mësimdhënies së gjuhës 

angleze I 
2+2 6 

Prof.ass.dr.Sermin 

Turtulla 

3. O Shekspiri 2+3 7 
Prof.asoc.dr.Muhamet 

Hamiti 

4. O Anglishte për qëllime të veçanta II 2+2 6 
MSc.Nazli Tyfekci, 

PhD cand. 

5. Z Letërsi për fëmijë 2+1 4 
MSc.Sazan Kryeziu, 

PhD cand. 

6. Z Teori e përkthimit 2+1 4 
MSc.Osman 

Buleshkaj, PhD cand. 

7. Z Përkthim anglisht-shqip 2+1 4 
MSc.Osman 

Buleshkaj, PhD cand. 

Gjithsej 21 30  

* Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore! 

 

Viti III Semestri VI 

 O/Z Lënda L+U ECTS Mësimdhënësi 

1. O 
Metodologji e mësimdhënies së gjuhës 

angleze II 
2+2 6 

Prof.ass.dr.Sermin 

Turtulla 

2. O Anglishte për qëllime akademike I 2+2 6 
Prof.ass.dr.Sejdi 

Sejdiu 

3. O Histori e gjuhës angleze 2+3 7 
MSc.Kushtrim 

Xhaferi, PhD cand. 

4. O Romanticizëm 2+3 7 
Prof.asoc.dr.Muhamet 

Hamiti 
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5. Z Udhëheqje institucione  2+1 4 
MSc.Osman 

Buleshkaj, PhD cand. 

6. Z Përkthim shqip-anglisht 2+1 4 
MSc.Osman 

Buleshkaj, PhD cand. 

7. Z Letërsi amerikane e shekullit XIX 2+1 4 
MSc.Sazan Kryeziu, 

PhD cand. 

Gjithsej 21 30  

* Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore! 

Viti IV Semestri VII 

 O/Z Lënda L+U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Shkathtësitë hulumtuese 2+3 7 
Prof.ass.dr.Sermin 

Turtulla 

2. O Analizë teksti  2+2 6 
MSc.Teuta Agaj, PhD 

cand. 

3. O Letërsi viktoriane 2+3 7 
Prof.asoc.dr.Muhamet 

Hamiti 

4. O Anglishte për qëllime akademike II 2+2 6 
MSc.Nazli Tyfekci, 

PHD cand 

5. Z Planifikimi i orës mësimore 2+1 4 
MSc.Osman 

Buleshkaj, PhD cand. 

6. Z Shkathtësitë prezantuese 2+1 4 
MSc.Nazli Tyfekci, 

PhD cand. 

7. Z Letërsi botërore 2+1 4 
MSc.Sazan Kryeziu, 

PhD cand. 

8. Z Përkthim profesional 2+1 4 
MSc.Osman 

Buleshkaj, PhD cand. 

Gjithsej 21 30  

* Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore! 

Viti IV Semestri VIII 

 O/Z Lënda L+U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Praktikë në shkollë  0+5 5 
Prof.ass.dr.Sermin 

Turtulla 

2. O Të nxënit e gjuhës së parë dhe të dytë 2+2 5 
Prof.ass.dr.Sejdi 

Sejdiu 

3. O Letërsi moderne angleze 2+3 6 
Prof.asoc.dr.Muhamet 

Hamiti 
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4. Z Seminar në shkrimin e temës 2+1 4 
MSc. Nazli Tyfekci, 

PhD cand. 

5. Z Testimi dhe vlerësimi 2+1 4 
MSc.Sermin Turtulla, 

PhD cand. 

6. Z Letërsi moderne amerikane 2+1 4 
MSc.Sazan Kryeziu, 

PhD cand. 

7. Z Metodat hulumtuese  2+1 4 
Prof.ass.dr.Sermin 

Turtulla 

8. O Tema e diplomës  10  

Total 17 30  

* Vërejtje: Studenti zgjedh një nga lëndët zgjedhore! 

5.2.14 Pershkrimi i lendeve 

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Nr. Lënda: SHKATHTËSITË E INTEGRUARA I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Vitit I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

6 orë në javë, 90 orë gjithsej, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Ky kurs ka për qëllim përmirësimin e të kuptuarit e gramatikës se 

gjuhës angleze nga studentët përmes përdorimit të katër aftësive - 

leximit, shkrimit, dëgjimit dhe të folurit, në mënyrë që të 

përvetësojnë konceptet për përdorim më të mirë në komunikimin 

e tyre. 

Gramatika trajtohet si një komponent i domosdoshëm në të gjitha 

katër fushat e shkathtësive dhe studentët nxiten që të përdorin 

tema qendrore e nivelit të lartë në çdo aftësi dhe në çdo kapitull. 

Kursi gjithashtu fokusohet në përmirësimin e rrjedhshmërisë së 

studentëve, me një fjalor të gjerë dhe aftësinë për të shprehur 

veten e tyre duke përdorur struktura më komplekse të fjalive. 
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Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët përmirësojnë zotërimin e tyre të gramatikës së gjuhës 

angleze me një spektër të gjerë të aktiviteteve që i shtyen ata për 

studime të mëtejshme apo punë në një mjedis anglishtfolës. 

Në fund të kursit, studentët pritet që të përfitojnë kuptim të mirë 

të gramatikës dhe të katër shkathtësive për të ndërtuar fjali shumë 

komplekse në anglisht. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, diskutime dhe debate - Punë në grupe dhe detyra - 

ushtrime të komunikimit - Ushtrime leximi dhe dëgjimi - Fjalor 

dhe ushtrime me shkrim - lojë me role - ushtrime të zgjedhura 

gramatikore -  prezantime individuale dhe në grup 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria & projektet 

Testi gjysmë-semestral, Testi fund-semestral;  Provimi 

përfundimtar  

0-50    pikë  5 

51-60  pikë  6 

61-70  pikë  7 

71-80  pikë  8 

81-90  pikë  9 

91-100 pikë 10 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

 Communicating with Grammar - Skills for life 2; OXFORD, 

Silvija Kalnins & Jaklin Zayat, OUP Canada 2014; ISBN 978-0-

19-900333-4 

Longman English Grammar Practice, L. G. Alexander; Longman 

Group UK Limited 

Glendinning, E. 2004. Study Reading, Cambridge: Cambridge 

University Press 

MacMillan English Grammar in Context; Intermediate; Michael 

Vince, Macmillan Education; MacmilIan Publishers Limited 

2007 2007 

Swan, Michael, Practical English Usage, 3rd ed. (2005). 
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Syllabus  

S1 

Mësimdhënës:  MSc. Uranela Demaj, PhD cand. 

Nr. Lënda: HYRJE NË GJUHËSI 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+3, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Ky kurs themelor u ofron studentëve njohuri socio-historike dhe 

te nen disiplinave të orientuar ne ate se si dhe pse e mësojmë 

gjuhësinë në përgjithësi dhe specifikat e gjuhës angleze në 

mënyrë të veçantë si një dukuri bashkëkohore botërore. Kursi 
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nënvizon studimin e gjuhës si një objekt i hulumtimeve 

gjuhësore dhe sferën e mrekullueshme të dijes njerëzore. 

Permbajtja e kursit perdor tekstin primar (Gjuhësia,  Hyrje në 

Gjuhë dhe Komunikim), i cili është projektuar për të mbuluar dy 

elemente të gjuhësisë. Së pari, kursi do të merret me aspektet e 

strukturës së gjuhës njerëzore. Kjo bie nën termin e gjuhësisë 

strukturore, dhe ka të bëjë me "sistemin" e gjuhës, duke 

përfshirë bazat e morfologji, fonologji / fonetikës dhe sintaksë. 

Së dyti, kursi do të merret me komunikimin në shoqëri, që është 

realizimi i vërtetë i gjuhës së përdorur përtej studimit të gjuhës 

angleze (ose gjuhës njerëzore për këtë çështje), si një lëndë 

strukturore. Pyetjet e ngritur këtu janë "Si e përdorin njerëzit 

gjuhën për të komunikuar," dhe "Si përfaqësohet dhe 

shfrytëzohet kjo njohuri në shoqëri në përgjithësi dhe në 

shoqërinë në të cilën jetojmë në mënyrë specifike në Kosovë?  

Rezultatet e pritura: 

 

 

Kursi Hyrje në Gjuhësi do të: 

 

- njoftojë studentët në zhvillimin historik të linguistikës si 

shkencë, e ndërtuar mbi idetë e vërteta të studimeve gjuhësore. 

- Stimulojë kurreshtjen në lidhje me gjuhën, atë se cka tregon 

për mendjen e njeriut dhe kulturat njerëzore që reflekton. 

- rris aftësinë e të menduarit kritik, analizën, zgjidhjen e 

problemeve, formulimin e hipotezave dhe vlerësimin si dhe të 

shprehurit me shkrim. 

 

Pas përfundimit të kursit me sukses, studentët do të jenë në 

gjendje të: 

- njohin drejtimet më të rëndësishme të gjuhësisë, 

- aplikojnë njohuritë e tyre në gjuhën angleze, por edhe në 

studime të mundshme kontrastive të gjuhës angleze dhe shqipe, 

- kuptojnë dhe punojnë me konceptet bazë dhe metodologjitë e 
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shkencës gjuhësore. 

- diskutojnë çështjet gjuhësore në mënyrë të informuar me 

gjuhëtarë dhe jo-gjuhëtarë. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, detyra në klasë dhe në terren 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

- Pjesëmarrja dhe angazhimi në mësim: 10% 

- Detyrat individuale dhe në grup: 10% 

- Testi gjysme-semestral: 40% 

- Provimi final: 40% 

9 

 

Literatura: 

 

 

 - Chapters of Linguistics: In introduction to Language and 

Communication, online edition (2010) 

- Chapters of Meshtrie et al (2004) 

- Demaj, U. & Vandenbroucke, M. The discrepancy between 

language policies and linguistic realities in the case of Pristina, 

Kosovo 

-Scollon & Wong Scollon (2003)  

 

 

 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Muhamet Hamiti 

N

r. 

Lënda: Hyrje në studimet e letërsisë 

 

1 
Programi i 

studimit: 

Gjuhë dhe Letërsi Angleze 
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2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 
Obligative/zgjedho

re: 

Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

Një semestër (I) 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe 

qëllimi i lëndës 

 

“Hyrje në studimet e letërsisë” është kurs fillestar për studentët e letërsisë 
në anglisht. Kursi përbën një hyrje në Teorinë e letërsisë, duke u marrë me 
veçoritë karakteristike të shkrimit letrar, zhanret e mëdha letrare, por edhe 
nën-zhanret. Theks i veçantë bie mbi degët e shkencës së letërsisë, 
zhvillimin e tyre në kohë, specifikat e letërsisë, si dhe lidhjet e saj me 
fusha të tjera të veprimtarisë njerëzore. Kursi më tej do të përvijojë 
periodizimin e letërsisë angleze si dhe zhvillimin e formave (prej epit te 
romani).  
 

Rezultatet e 

pritura: 

 

 

Kursi do t’i  

a) njohë studentët me konceptin e letërsisë, me specifikat e saj si dhe 

zhanret e mëdha letrare; 

b) aftësojë studentët të kuptojnë, vlerësojnë dhe interpretojnë veprat 

letrare; 

a) pajisë me instrumentariumin dhe metodat për analizë të përimtuar 

të veprave letrare të të gjitha llojeve. 

 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Gërshetim i ligjëratave dhe ushtrimeve me synimin që të nxiten 

pjesëmarrje aktive dhe diskutime në klasë. Për këtë arsye, pritet që 

studentët të kenë lexuar në shkallë të konsiderueshme materialet 

themelore paraprakisht, si poezi ashtu edhe prozë, pro edhe letërsi teoriko-

kritike për to. 

8 

Vlerësimi dhe 

notimi 

 

Vijim i mësimeve 10%; angazhim/pjesëmarrje aktive në klasë dhe/apo 

punim seminari 10%; test gjysmësemestral 40%; test në fund të semsetrit 

40%. 
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9 

 

Literatura: 

 

 

 Literaturë themelore 

1. René Wellek and Austin Warren, Theory of Literature, Penguin 

Books, 1985 (Distinctions; the first four chapters).  

2. Aristotle, Poetics, in English or Albanian 

3. Sophocles, Edipus the King, in English or Albanian 

 4.   BASIC LITERARY THEORY CONCEPTS 

Basics of English Studies: An introductory course for students of literary 

studies in English, developed at the English departments of the 

Universities of Tübingen, Stuttgart and Freiburg 

a)      Basic Concepts                      1-39 

b)      Prose                                       40-87 

c)      Drama                                     88 -176 

d)     Poetry                                     141-176 

 Që janë në dispozicion online, si më poshtë: 

Basic Concepts 

http://www2.anglistik.uni-

freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/BasicConcepts.pdf 

Prose 

http://www2.anglistik.uni-

freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/Prose.pdf 

Drama 

https://intranet.stjohns.sa.edu.au/curriculum/eng/12engstudies/Text%20Re

sponse/Drama.pdf 

Poetry 

http://www2.anglistik.uni-

freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/Poetry.pdf 

I. Literaturë shtesë 

1. Zejnullah Rrahmani, Teoria e letërsisë, Faik Konica, Prishtinë, 

2008 

2. Cuddon , J. A., A Dictionary of Literary Terms, Penguin Books, 

http://www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/BasicConcepts.pdf
http://www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/BasicConcepts.pdf
http://www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/Prose.pdf
http://www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/Prose.pdf
https://intranet.stjohns.sa.edu.au/curriculum/eng/12engstudies/Text%20Response/Drama.pdf
https://intranet.stjohns.sa.edu.au/curriculum/eng/12engstudies/Text%20Response/Drama.pdf
http://www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/Poetry.pdf
http://www2.anglistik.uni-freiburg.de/intranet/englishbasics/PDF/Poetry.pdf
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1979; 

3. Edward Quinn, A Dicitionary of Literary and Thematic Terms, 

Checkmark Books, New York, 1999.  
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi: prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku   

Nr. Lënda: Gjuhë shqipe I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: I parë (I) 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative (O) 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 jave, 45 orë mësimi 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi do t’iu ndihmojë studentëve për të shkruar drejt dhe saktë, 

njohur, shprehur dhe menduar në nivel akademik për problemet 

gjuhësore të fonetikës, leksikologjisë dhe për pjesët e ndryshueshme 

dhe të pandryshueshme të ligjëratave (morfologjisë). Nga ky kurs, 

studentët parapërgatiten për të hyrë në karrierën e tyre, e cila do të 

jetë e kompletuar, profesionalisht pasi që studenti ka arritur 

objektivat e qëllimit të lëndës së fonetiko-leksikologjisë dhe të 

morfologjisë. Kursi do të përfshijë mësime teorike dhe praktike. Ai 

do të përfshijë shkrimin dhe leximin e punimeve, prezantimeve me 

shkrim gjatë orëve mësimore dhe detyrave hulumtuese në shtëpi. 

Qëllimi i lëndës është që ta informon studentin për mundësin e 

studimit të fjalës, e cila lëndë “fjala” ofron studim bërthamë për 

morfologjinë dhe për profesionin e tyre.  Njohja e thellë e 

paradigmave të lakimit të emrave sipas tipit të lakimit, në rasa të 

ndryshme të trajtës se shquar dhe të pashquar, në njëjës dhe shumës 

do të jetë për studentin edhe kjo një sfidë e radhës për ta kompletuar 

dhe studiuar morfologjinë. Po kështu, edhe paradigma e zgjedhimit të 

foljeve sipas tipit të zgjedhimit, të mënyrës dhe kohëve të ndryshme 

do të jetë çështje thelbësore e studimit. Qëllimi thelbësor është njohja 

dhe përdorimi i lirshëm i pjesëve të ligjëratave dhe studimin e tyre. 
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Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët do të dinë se aftësia për të shkruar mirë është shkathtësi 

esenciale për komunikim, studim dhe nxënie. Andaj, të shkruarit dhe 

përdorimit të drejtë të emrit, mbiemrit, foljes (…), promovon aftësinë 

e të menduarit dhe të studiuarit. Gjithashtu, do të mësojnë se si do të 

mund t’u ndihmojnë fëmijëve, studentëve që t’i zhvillojnë 

shkathtësitë e të mësuarit, shkruarit dhe komunikuarit në klasat dhe 

jetën e tyre. 

Studentët do të jenë në gjendje të demonstrojnë shkathtësi në 

procesin e të shkruarit; gjenerimin e ideve, përgatitjen e drafteve, 

rishikimin, editimin dhe prezantimin e tyre. Ata do të jenë në gjendje 

të shkruajnë për qëllime të ndryshme (tregime, shpjegime, 

argumentime në pikëpamje të caktuara, analiza dhe sinteza të ideve). 

Studentët do të jenë në gjendje të përshtatin tekstin e tyre publikut të 

ndryshëm (profesorëve, prindërve dhe fëmijëve që i mësojnë, 

moshatarëve dhe publikut më të gjerë). Ata do të jenë në gjendje që: 

a. t’i shkruajnë dhe shqiptojnë drejt sipas normave të 

kodifikuara fjalët, fjalitë dhe trajtat e ndryshme të tyre; 

b. të aftësohen dhe t’i vërejnë (korrigjojnë) gabimet 

drejtshkrimore në tekste; 

c. t’i përdorin drejt emrat në shquarsi dhe pashquarsi, njëjës dhe 

shumës; mbiemrin; foljen, ndajfoljen, numërori; përemri; 

parafjalën; lidhëzën; pjesëzën dhe pasthirrmën. 

d. Interpretojnë dhe argumentojnë studimin e morfologjisë, si të 

pavarur. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata të kombinuara si: shpjegim – sqarim, ushtrime, analiza 

tekstore e shkencore,  diskutime, punë në grupe, demonstrime dhe 

interpretime, shtruarje e shqyrtim idesh, hartime krijuese, vetë 

hulumtuese etj. (seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar). 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

1. Testi i parë: 1-30 pikë 

2. Testi i dytë: 1-30 pikë 

3. Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-20   pikë 

4. Vlerësimi i fundit testi përfundimtar (pyetje-

përgjigje gojarisht): 1-20 pikë. 

Totali: 100 pikë 

01-49= 5 
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50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

9 

 

Literatura: 

 

 

   I  

Grup autorësh,  Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002. 

Ali Jashari & Bahtiar Kryeziu,Gjuhë amtare, Prishtinë, 2010. 

Shaban Demiraj, Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, Tiranë, 1975. 

Zijadin Munishi, Zgjedhimi i foljeve, Prishtinë, 2013. 

II       

Rami Memushaj, Fonetika e shqipes standarde, Tiranë, 2011. 

Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2011. 

Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976. 

Shkelqim Millaku, Studime gjuhësore I, Prishtine, 2011. 

Shkëlqim Milaku, Kërkime gjuhësore, Prizren, 2015. 

Shkëlqim Millaku, Strukturat sintaksore, Prizren, 2015. 

Xhuvani & E. Çabej, Parashtesat e gjuhës shqipe, Tiranë, 1956. 

Xhuvani & E. Çabej, Prapashtesat e gjuhës shqipe, Tiranë, 1962. 

Latif Mulaku, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, Prishtinë, 2002. 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e gjuhës 

shqipe, Prishtinë, 1998. 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Vjosa Hamiti 

Nr. Lënda: GJUHE E HUAJ I (GJUHE GJERMANE) 

1 Programi i studimit: Gjuhe dhe letersi angleze 

2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

3 ore ne jave, 45 ne pergjithesi, 15 jave 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda “Gjuhë Gjermane” ka për qëllim të ushtruarit e 

shkathtësive gjuhësore, të cilat i shërbejnë studentëve për të 

komunikuar në gjuhën gjermane, për të lexuar, por, edhe për të 

shkruar tekste të shkurtëra, mundësisht pa gabime.  

Në këtë lëndë do të mësohen pjesë nga gramatika e gjuhës 

gjermane që janë në shërbim të komunikimit dhe që janë të 

lidhura ngushtë me temat që do të trajtohen gjatë mësimit. Temat 

që do të zhvillohen do të jenë kryesisht nga libri bazë i kësaj 

lënde “Schritte international 1“ leksionet 1-3. Po ashtu do të 

ushtrohen dhe do të zhvillohen sistematikisht katër shkathtësitë 

kryesore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit, por 

edhe gramatika e leksiku (vokabulari) përmes temave të librit 

“Schritte international 1”. Ky libër është i ndarë në leksione të 
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cilat janë të organizuara në mënyrë tematike. Temat janë të 

zgjedhura nga jeta e përditshme dhe përkojnë me interesimet e 

me njohuri fillestare në gjuhë gjermane. Përmes këtyre temave 

thellohen njohuritë dhe shkathtësitë ekzistuese në komunikimin e 

përditshëm. Studentët mësojnë si të reagojnë në situata të 

ndryshme komunikative me njerëz, për profesionet e tyre, për 

nevojat themelore jetësore, etj. Temat, për të cilat do të 

diskutohet, janë: Kontaktet e para; Familja dhe shokët; Ushqimi 

dhe pijet; Banesa ime.  

Për të ushtruar shkathtësinë e të dëgjuarit, gjatë ushtrimeve do të 

përdoren edhe CD-të me tema nga libri bazë nga Kursbuch dhe 

Arbeitsbuch. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

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

-të lexojë drejtë duke ju përmbajtur rregullave të 

drejtshqiptimit të gjuhës gjermane  

-të dëgjojë dhe të kuptojë biseda e tekste të caktuara, por të 

thjeshta në gjuhën gjermane 

-të mësojë fjalët e vokabularit që është përdorur në librin bazë 

-të dijë gramatikën e shpjeguar në librin bazë, e cila është në 

shërbim të komunikimit 

-të aftësohen të shfrytëzojnë strukturat dhe rregullsitë e gjuhës 

gjermane për përdorimin më të vetëdijshëm të gjuhës amtare. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Lënda realizohet përmes ligjëratave dhe ushtrimeve.  

Përmes metodës bashkëbiseduese – punohet në mënyrë 

individuale, në çifte dhe në grupe. Duke qenë se metodat më të 

reja të mësimdhënies së gjuhëve të huaja thonë se mënyra më e 

mirë e mësimit të gjuhëve të huaja bëhet përmes komunikimit, 

kështu edhe zhvillohen orët. Në të njëjtën formë është i 

konceptuar edhe libri me të cilin kemi zgjedhur të punojmë. Pra, 

mënyra e mësimdhënies është ajo me studentin në qendër me ç 

‘rast ata janë tërë kohën të angazhuar dhe të kyçur në 

bashkëbisedë. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Attendance & Assignments 

Mid-term test, End-term test;  Final exam  

0-50   points  5 

51-60  points  6 

61-70  points  7 

71-80  points 8 

81-90  points 9 

91-100 points 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

 - Schritte international 1, Kursbuch + Arbeitsbuch, Lektion 1-4, 

Hueber Verlag, Ismaning, 2011  

- Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik (Neubearbeitung)- Max HueberVerlag, Ismaning, 

2000 

- Unterwegs, Band: 5, Ernst Klett Schulbuchverlag,  Stuttgart, 

2001 

- em Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber 

Verlag, Ismaning, 2009 

 
 
 
 
 
 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Nr. Lënda: SHKATHTËSITË E INTEGRUARA II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti I, semestri II 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

6 orë në jave, 90 orë gjthsej, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Ky kurs ka për qëllim krijimin e nivelit të rrjedhshmërisë në 

përdorimin e gjuhës angleze. Qëllimi kryesor është zhvillimi i 

shkathtësive gjuhësore të studentëve në ndërtimin e fjalive 

shumë-komplekse duke i studiuar ato. Leximi dhe dëgjimi janë 

komponentet burimore autentike në përgatitjen e studentëve për 

komunikim të vërtetë në botën anglishtfolëse. 

Kursi synon të arrijë objektivat e vet duke: 
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- udhëzuar mësimin e studentëve në një qasje komunikuese;  

- përforcuar gramatikën me aktivitete të ndryshme dhe shpesh  

aktivitete komunikueve të personalizuara;  

- kontekstualizuar gramatiken në lexim, seksione të dëgjuarit dhe 

ushtrime të shkrimit; 

  - siguruar shqyrtimin e rregullt të aspekteve kryesore të mësimit 

të tyre; 

- krijuar fleksibilitet për balansimin e studentëve në të gjitha 

nivelet 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në përfundim të këtij kursi, studentët do të kenë vetëbesim për të 

komunikuar në mënyrë akademike apo profesionale me njerëz që 

e kanë anglishten gjuhë të parë. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, diskutime dhe debate - Punë në grupe dhe detyra - 

ushtrime të komunikimit - Ushtrime leximi dhe dëgjimi - Fjalor 

dhe ushtrime me shkrim - lojë me role - ushtrime të zgjedhura 

gramatikore -  prezantime individuale dhe në grup 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria & projektet 

Testi gjysmë-semestral, Testi fund-semestral;  Provimi 

përfundimtar  

0-50    pikë  5 

51-60  pikë  6 

61-70  pikë  7 

71-80  pikë  8 

81-90  pikë  9 

91-100 pikë 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

 Communicating with Grammar 3; Oxford University Press; 

Mohammed Hashemi; 2014; Oxford Canada  

Oxford Practice Grammar, Advanced, George Yule, 2012, 

Oxford. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planprogram 

S1 

Mësimdhënës:  MSc. Uranela Demaj, PhD Cand. 

No. Lënda: GJUHËSI E APLIKUAR 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 
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2 Viti akademik: Vitit I/semestri II 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+2, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Në këtë kurs studentët do të njihen me nën-disiplina të ndryshme 

të gjuhësisë së aplikuar. Kjo gjithashtu do të prek potencialin e 

studentëve në aspektin kulturor dhe atë të diversitetit. Studentët 

do të njihen me metodat më të zakonshme të kërkimit nga nën-

disiplinat e fushës së kursit. Me anë të leximit të artikujve, 

studentët do të njihen me zhvillimet dhe risitë më të fundit 

brenda fushës. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

- Studentët do të njihen me nën-disiplina të ndryshme të 

gjuhësisë se aplikuar 

- Studentët të fitojnë njohuri të metodave të ndryshme 

hulumtuese në kuadër të studimit të Gjuhësisë së Aplikuar 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, detyra në klasë dhe projekte 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

- Pjesëmarrja dhe angazhimi në mësim: 10% 

- projektet: 10% 

- Testi gjysmë-semestral: 20% 

- Provimi i fundit: 60% 

9 Literatura: Introducing Applied Linguistics: Concepts and Skills (by 

Hunston and Oakey, 2010) 

 

2.14 Planprogrami semestral  

S1 

Mësimdhënësja:  Prof.ass.dr. SERMIN TURTULLA 
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Nr. Lënda: SHKRIM AKADEMIK 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: 2017/2018 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda synon t’i zhvillojë shkathtësitë e shkrimit akademik dhe 

aftësitë e ndërtimit të fjalisë dhe të paragrafit në gjuhën angleze, 

përfshirë shenjat e pikësimit dhe mekanikat e tjera të shkrimit, si 

dhe të pasurojë të kuptuarit e përmbajtjes duke i forcuar aftësitë e 

tyre të shkrimit sipas metodave më të reja të mësimdhënies. 

Gjithashtu ka për qëllim t’i zhvillojë aftësitë e mendimit kritik; të 

ndërthur studimin e strukturave gramatike e të leksikut në 

shkrimin akademik me njohuritë kulturore. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët do të jenë në gjendje t’i identifikojnë e t’i shfrytëzojnë 

idetë kryesore dhe hollësirat e shkrimit në gjuhën e huaj; t’i 

sintezojnë të dhënat dhe të reagojnë në pikëpamjet e kundërta me 

njësitë e kaluara; t’i zgjerojnë dhe t‘i ushtrojnë aftësitë e shkrimit 

në gjuhën angleze, të organizojnë, rishikojnë dhe të përmirësojnë 

stilin personal; të ushtrohen dhe të aftësohen në ndërtimin e një 

teksti akademik. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95      - 10 

94 – 88      – 9 

87 – 79      – 8 

78 – 67      – 7 

66 – 51      – 6 

 

Prania në klasë                 10 

Pjesëmarrja në klasë         12 

Detyrat e shtëpisë             22 

Punimi mes-semestral       18 

Provimi me shkrim            38 
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9 

 

Literatura: 

 

 

Bailey, S. (2005). Academic writing: A practical guide for 

students. Abingdon: RoutledgeFalmer.  

Johnson, J. A. (1983). Writing strategies for ESL students. New 

York: Macmillan Publishing Co. Inc. 

Leki, I. (1998). Academic writing: Exploring processes and 

strategies (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. 

Soles, D. (2010). The essentials of academic writing (2nd ed.). 

Boston, MA: Wadsworth, Cengage Learning. 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Gjuhë shqipe II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: I parë (I) 

3 Obligative /zgjedhore: Obligative (O) 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë, 45 orë mësimi 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Qëllimi i kursit të gjuhës shqipe II, sintaksa është që 

studentët: 

- T’i thellojnë dhe zgjerojnë të arriturat e tyre në fushën e 

gjuhësisë në përgjithësi e të organizimit të tekstit (sintaksës) në 

veçanti; 

- Të njihen teorikisht dhe praktikisht (përmes formave të 

ndryshme të ushtrimeve) në mënyrë që t’i dallojnë togfjalëshat 

nga fjalitë; fjalitë e thjeshta nga fjalitë e përbëra; gjymtyrët 

kryesore nga ato plotësuese, si dhe problemet e tjera që shtron 

dhe i ka sintaksa; 

- Të fitojnë aftësi për të dalluar trajtat dhe format normative nga 

ato që nuk janë normative në ligjërimin e folur dhe të shkruar, 

në mënyrë që t’i zbatojnë këto aftësi në të ardhmen te nxënësit 

e ciklit të ulët të shkollës fillore. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët do të jenë në gjendje: 

-  T’i dallojnë njësitë sintaksore në tekst; 

-  T’i përdorin mjetet ndërtimore dhe renditjen e tyre për 

një gjuhë sa më funksionale, të kuptueshme dhe 

shprehëse, si në formën e folur ashtu edhe në atë të 

shkruar, sipas rregullave të shqipes standarde, si gjatë 

studimeve të tyre, ashtu dhe te fëmijët e institucioneve 

parauniversitare; 

- T’i identifikojnë dhe zbatojnë drejt e qartë ndërtimet-
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njësitë sintaksore te nxënësit e ciklit të ulët të shkollës 

fillore. 

- Kanë arritur ta analizojnë fjalinë në aspekt sintaksor. 

- Kanë arritur për çdo gjymtyrë të fjalisë t’i dinë pyetjet se 

cilat ju përgjigjen analizave sintaksore.  

-Zotërojnë dallimet dhe afërsitë e sintaksës me disiplinat e 

tjera gjuhësore dhe ato plotësuese. 

-Zotërojnë aftësi për ta ligjëruar programin e studiuar. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata të kombinuara si: shpjegim – sqarim, ushtrime, analiza 

tekstore e shkencore,  diskutime, punë në grupe, demonstrime 

dhe interpretime, shtruarje e shqyrtim idesh, hartime krijuese, 

vetë hulumtuese etj. (seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar). 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

5. Testi i parë: 1-30 pikë 

6. Testi i dytë: 1-30 pikë 

7. Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-20   

pikë 

8. Vlerësimi i fundit testi përfundimtar (pyetje-

përgjigje gojarisht): 1-20 pikë. 

Totali: 100 pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

9 

 

Literatura: 

 

 

Mehmet Çeliku, Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 1997 

Spiro Floqi, Mahir Domi (...), Gramatika e gjuhës së sotme 

letrare shqipe, Prishtinë, 1991 

Georgio Graffi, Sintaksa, Tiranë, 2003 

Bahri Beci, Gjuhë shqipe 6, Prishtinë, 2012 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënës, 

Prishtinë, 2002 

Ahmet Kelmendi, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, sintaksa, 

Prishtinë, 2002 

Shkelqim Millaku, Strukturat sintaksore (përkthimi i librit 
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Chomsky, N. Syntactic Structures, Paris, 1957), Prishtinë, 2011. 

Josif Mita, Hyrje në sintaksën gjenerative, Prishtinë, 2005 

Tafil Kelmendi, Kështjella e sintaksës, Prishtinë, 2006.  

 
 
 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Vjosa Hamiti 

Nr. Lënda: GJUHE E HUAJ I (GJUHE GJERMANE) 

1 Programi i studimit: Gjuhe dhe letersi angleze 

2 Viti akademik: Viti I, semestri II 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

3 ore ne jave, 45 ne pergjithesi, 15 jave 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda “Gjuhë Gjermane II” ka për qëllim të ushtruarit e 

shkathtësive gjuhësore, të cilat i shërbejnë studentëve për të 

komunikuar në gjuhën gjermane, për të lexuar, por, edhe për të 

shkruar tekste të shkurtëra, mundësisht pa gabime.  

Në këtë lëndë do të mësohen pjesë nga gramatika e gjuhës 

gjermane që janë në shërbim të komunikimit dhe që janë të 

lidhura ngushtë me temat që do të trajtohen gjatë mësimit. Temat 

që do të zhvillohen do të jenë kryesisht nga libri bazë i kësaj 

lënde “Schritte international 1“ leksionet 3-4. Po ashtu do të 

ushtrohen dhe do të zhvillohen sistematikisht katër shkathtësitë 

kryesore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit, por 

edhe gramatika e leksiku (vokabulari) përmes temave të librit 

“Schritte international 1”. Ky libër është i ndarë në leksione të 

cilat janë të organizuara në mënyrë tematike. Temat janë të 

zgjedhura nga jeta e përditshme dhe përkojnë me interesimet e 

me njohuri fillestare në gjuhë gjermane. Përmes këtyre temave 

thellohen njohuritë dhe shkathtësitë ekzistuese në komunikimin e 
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përditshëm. Studentët mësojnë si të reagojnë në situata të 

ndryshme komunikative me njerëz, për profesionet e tyre, për 

nevojat themelore jetësore, etj. Temat, për të cilat do të 

diskutohet, janë: Kontaktet e para; Familja dhe shokët; Ushqimi 

dhe pijet; Banesa ime.  

Për të ushtruar shkathtësinë e të dëgjuarit, gjatë ushtrimeve do të 

përdoren edhe CD-të me tema nga libri bazë nga Kursbuch dhe 

Arbeitsbuch. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

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

-të lexojë drejtë duke ju përmbajtur rregullave të 

drejtshqiptimit të gjuhës gjermane  

-të dëgjojë dhe të kuptojë biseda e tekste të caktuara, por të 

thjeshta në gjuhën gjermane 

-të mësojë fjalët e vokabularit që është përdorur në librin bazë 

-të dijë gramatikën e shpjeguar në librin bazë, e cila është në 

shërbim të komunikimit 

-të aftësohen të shfrytëzojnë strukturat dhe rregullsitë e gjuhës 

gjermane për përdorimin më të vetëdijshëm të gjuhës amtare. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Lënda realizohet përmes ligjëratave dhe ushtrimeve.  

Përmes metodës bashkëbiseduese – punohet në mënyrë 

individuale, në çifte dhe në grupe. Duke qenë se metodat më të 

reja të mësimdhënies së gjuhëve të huaja thonë se mënyra më e 

mirë e mësimit të gjuhëve të huaja bëhet përmes komunikimit, 

kështu edhe zhvillohen orët. Në të njëjtën formë është i 

konceptuar edhe libri me të cilin kemi zgjedhur të punojmë. Pra, 

mënyra e mësimdhënies është ajo me studentin në qendër me ç 

‘rast ata janë tërë kohën të angazhuar dhe të kyçur në 

bashkëbisedë. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Attendance & Assignments 

Mid-term test, End-term test;  Final exam  

0-50   points  5 

51-60  points  6 

61-70  points  7 

71-80  points 8 

81-90  points 9 

91-100 points 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

- Schritte international 1, Kursbuch + Arbeitsbuch, Lektion 1-4, 

Hueber Verlag, Ismaning, 2011  

- Dreyer-Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen 

Grammatik (Neubearbeitung)- Max HueberVerlag, Ismaning, 

2000 

- Unterwegs, Band: 5, Ernst Klett Schulbuchverlag,  Stuttgart, 

2001 

- em Übungsgrammatik. Deutsch als Fremdsprache, Max Hueber 

Verlag, Ismaning, 2009 

 
 
 
 
 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Nr. Lënda: FONETIKË DHE FONOLOGJI 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti II, semestri III 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

4 orë në javë, 60 orë në përgjithësi, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Qëllimi i kursit është që të shpjegojë se si shqiptohet gjuha 

angleze në theksin e zgjedhur kryesisht si standard nga njerëz që 

e mësojnë anglishten e folur në Angli. Përveç kësaj, kursi paraqet 

të dhëna në kontekstin e një teorie të përgjithshme në lidhje me 

tingujt e gjuhës, se si përdoren ato në gjuhë që njihet si Fonetikë 

dhe Fonologji. 

Nxënësit mësojnë në lidhje me bazat e fonetikës se përgjithshme 

(organet e të folurit, artikulimin, përceptimin e tingujve, 

fonetikën akustike dhe analiza të rëndësishme të fjalës) dhe 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

49 
 

fonologjisë (konceptin e allofoneve dhe fonemat, karakteristika 

dalluese dhe strukturen e rrokjes). 

Studentët njihen me transkriptimin fonematik dhe fonetik. 

Analiza e zanoreve dhe bashkëtingëlloreve individuale në 

anglisht (shpjegimin dhe dallimet kryesore midis shqiptimit 

standard britanik dhe amerikan, si dhe dallimet në mes të 

tingujve në anglisht dhe shqip), pasohet nga një vështrim i 

ndërveprimeve mes tingujve individuale (zërimi, asimilimi, 

apostrofim) dhe i fonotaktikes (kombinimi i tingujve në rrokje, 

grupimet bashkëtingëllore) 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët do të perfitojnë një kuptim më të thellë mbi parimet që 

rregullojnë përdorimin e tingujve në gjuhën e folur si: 

- Njohja e zanoreve dhe sistemi bashkëtingëlloreve në gjuhën 

angleze 

- Ndërgjegjësimi i dallimeve në mes thekseve standarde (RP dhe 

GA) 

- Të mësuar e rregullave kryesore që rregullojnë shqiptimin në 

gjuhën angleze 

- Përvetësimi i aftësive për përdorimin e pavarur të fjalorëve për 

shqiptim 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, ushtrime, teste provuese, prezantime 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria & projektet 

Testi gjysmë-semestral, Testi fund-semestral;  Provimi 

përfundimtar  

0-50    pikë  5 

51-60  pikë  6 

61-70  pikë  7 

71-80  pikë  8 

81-90  pikë  9 

91-100 pikë 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

Roach, P. 2009. English Phonetics and Phonology,  

Fourth edition, Cambridge University Press 

Hancock, M. 2003. English Pronunciation in Use, 

Cambridge University Press 

Cruttenden, A. 2001. Gimson's pronunciation of 

English. 6th edition, London: Edward Arnold 

Jones, D. Cambridge Engish Pronouncing 

Dictionary; 18th edition, Cambridge University 

Press 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Muhamet Hamiti 

Nr. 
 

Lënda: 

 

Të kuptuarit e poezisë 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

51 
 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti II 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

Një semestër (III) 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Ky kurs i njeh studentët me rregullat formale të poezisë si dhe 

elementet themelore që hyjnë në punë për të krijuar poezi. Do të 

studiohen poezi angleze dhe amerikane të periudhave të 

ndryshme, nga perspektiva të ndryshme kritike. Do të lexohen 

analitikisht një gamë poezish formash e stilesh të ndryshme. 

Theksi do të bjerë te aspekte të ndryshme të poezisë – imazhet, 

gjuha figurative, toni dhe ritmi.  

 

Rezultatet e pritura: 

 

 

 Studentët do të 

a) të hetojnë se poezia, ndonëse shpeshëherë e vështirë, 

mund të ofrojë kënaqësi: estetike, emocionale, 

imagjinative dhe intelektuale. 

b) të kuptojnë më mirë se ç’është poezia dhe çfarë 

receptimesh mund të ketë prej lexuesve; 

c) të zhvillojë më tej aftësitë e tyre për analizë dhe shkrim.  

 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Gërshetim i ligjëratave dhe ushtrimeve me synimin që të nxiten 

pjesëmarrje aktive dhe diskutime në klasë. Për këtë arsye, pritet 

që studentët të kenë lexuar në shkallë të konsiderueshme 

materialet themelore paraprakisht: poezi të zgjedhura.  

 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 

Vijim i mësimeve 10%; angazhim/pjesëmarrje aktive në klasë 

dhe/apo punim seminari 10%; test gjysmësemestral 40%; test në 

fund të semestrit 40%. 
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9 

 

Literatura: 

 

 

 Literaturë bazë: 

Ferguson, Salter, and Stallworthy, eds. The Norton Anthology of 

Poetry. Shorter Fifth Edition.; or 

Greenblatt, and others, eds. The Norton Anthology of English 

Literature, eighth or ninth edition. 

 

Literaturë shtesë: 

John Peck, How to Study a Poet, Macmillan, 1988; 

Robert DiYanni, Literature: Reading Fiction, Poetry, and Drama, 

Sixth Edition, McGraw Hill,  2007; 

Harold Bloom, The Best Poems of the English Language: From 

Chaucer Through Robert Frost , HarperCollins, 2007;  

Shira Wolosky, The Art of Poetry: How to Read a Poem, OUP, 

2001; 

Terry Eagleton, How to Read a Poem, Blackwell Publishing, 

2007. 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Teuta Agaj, PhD Cand 

Nr. Lënda: MORFOLOGJI E GJUHËS ANGLEZE 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: 2016/17 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Studentët do të njihen me konceptet themelore të morfologjisë si 

degë e gramatikës duke filluar nga koncepti i morfemës dhe 

struktura e fjalës pastaj mënyrat dhe tipat e fjalëformimit e duke 

vazhduar me kategoritë leksiko-gramatikore. Në kuadër të 

klasave të fjalëve studentët do të njihen me procedurën e analizës 

së tërësishme morfologjike të fjalës ku përfshihen grupet leksiko-

gramatikore, kategoritë gramatikore, tipi i lakimit për të 

përfunduar me prejardhjen e fjalës. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

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

• flasin dhe të shkruajnë rrjedhshëm gjuhën standarde angleze. 

• aftësohen për t’i dalluar klasat e fjalëve si dhe funksionet e tyre 

• aftësohen për të bërë analizë morfemore dhe analizën 

fjalëformuese të fjalëve si dhe analizën tërësore morfologjike të 

fjalëve 

• aftësohen për të dalluar konceptet e morfologjisë së gjuhës 

angleze duke bërë krahasimin me gjegjëset në gjuhën shqipe. 

• aftësohen për të bërë punë të suksesshme në procesin e 

mësimdhënies duke bërë përqasjen midis morfologjisë së gjuhës 

angleze dhe asaj të gjuhës shqipe. 
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7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërime, ushtrime në klasë, punë në çifte, punë në grupe, detyra 

të shtëpisë, kuize dhe kollokuim ndërsemestral. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Pjesëmarrja në orë të mësimit si dhe angazhimi në 

klasë – 10 

Seminari – 10 

Testi i parë gjysmësemestral – 40 

Testi i dytë gjysmësemestral – 40 

 

0-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

1.Kabashi, J. (2000). English Grammar - Morphology. University 

of Prishtina. Prishtina. 

2. Gërmizaj, SH. (2004). A Comprehensive Handbook of English 

Grammar, Prishtina. 

3. Eastwood, J. (2005). Oxford Learner’s Grammar. Grammar 

Finder. Oxford University Press. 

4. Azar, B.& Hagen, S. (2009). Understanding and Using English 

Grammar. Pearson Education.  

5. Haspelmath, M. & Sims, A. (2010). Understanding 

morphology (2nd edition). London: Hodder Education. 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi: MSc.Kushtrim Xhaferi, PhD cand. 

Nr. Lënda: Kulturë dhe qytetërim britanik 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: I dytë (II) 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative (O) 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Objektivi kryesor i kësaj lënde është që t’ju ofrojë studentëve 

njohuri themelore rreth aspekteve të ndryshme të kulturës dhe 

qytetërimit britanik përmes perspektivës së zhvillimit të saj 

historik dhe modern. 

Lënda i njofton studentët me kulturën dhe qytetërimin britanik, 

si janë institucionet, qëndrimi, aspektet e jetës shoqërore, 

kulturore dhe të përditshme, si dhe për të përmirësuar aftësitë 

gjuhësore të studentëve. 

Kursi ofron një hyrje në një fushë të gjerë të aspekteve 

bashkëkohore të Britanisë duke përfshirë temat si vendin dhe 

njerëzit, politikën dhe qeverinë, arsimin, ekonominë, mediat, 

femrat dhe pakicat, artin dhe fejën. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studentët duhet të jenë 

në gjendje: 

 

1. të kenë informata për historinë, shoqërinë dhe kulturën   

angleze; 

 

2. të njihen me aspekte të ndryshme të kulturës, lëvizjeve 

shoqërore dhe filozofike; 
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3. të njihen me të arriturat në fushën e artit, arkitekturës dhe 

shkencës; 

 

4. të ketë aftësi të nevojshme për të gjetur dhe organizuar 

njohuri lidhur me kulturën dhe qytetërimin britanik; 

 

5. të rritë kërshërinë intelektuale të studentëve lidhur me 

kulturën dhe popullin britanik; 

 

6. të jenë të gatshëm ta transmetojnë këtë njohuri tutje. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, shpjegime, diskutime, seminare, testi 1 dhe testi 2, 

prezantime, provimi përfundimtar. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

1. Testi i parë: 1-40 pikë 

2. Testi i dytë: 1-40 pikë 

3. Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-10 pikë 

4. Prezantimi: 1-10 pikë 

Gjithsej: 100 pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100 = 10 

9 Literatura: 

1. British Civilization: An Introduction – nga John Oakland 

 

2. British Culture: An Introduction – nga David P. Christopher 

 

3. Introduction to the Study of British Culture – nga Claus-

Ulrich Viol 

 

4. An Introduction to Anglo-Saxon England – nga Peter Blair 

 

5. The Oxford History of the British Empire: Volume III: The 

Nineteenth Century – edituar nga Andrew Porter 
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6. Great Britain (Culture Shock!) – nga Terry Tan 

 

7. An Illustrated History of Britain – nga David McDowall 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planprogram 

S1 

Profesor:  Prof.ass.dr. Sermin Turtulla 

No. Lënda: SHKRIM KREATIV 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti II, semestri III 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë, 1 semester 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Shkrimi kreativ është kurs një semestral që eksploron zhanret e 

ndryshme të shkrimit, perms leximit dhe shkrimit, si dhe 

elemente të tjera të nevojshme e nevojshme për të përmirësuar 

shkrimin dhe shkathtësitë e hartimit. Ky kurs është i dizajnuar 

me qëllim që të frymëzojë studentët të zhvillojnë ide dhe pjesë 

origjinale të shkrimit. Nëpërmjet shkrimit dhe të menduarit do të 

studentët do të mësojnë të bëhen lexues, shkrimtarë dhe 

mendimtarë. të mire.  Aftësitë e fokusuara në këtë kurs do të 

ndihmojë studentët në kurse të tjera. Zhanret e shkrimit qe 
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mbulohen në këtë kurs janë autobiografitë, tregimet e familjes, 

përrallat, fantazitë, tregime të shkurtra dhe revista. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studenti do të jetë në gjendje të: 

- saktësojë dhe identifikojë të pesë elementet e një historie: 

rrefimin, vendosjen, karakteret, temën dhe konfliktin 

- zgjedh dhe zhvillojë strategji për zhanreve të ndryshme të 

shkrimit  

- përdor elemente të stilit, duke përfshirë variacione në 

zgjedhjen e fjalëve dhe fjalive  

- përmirësojë shkrimin për  gramatikë korrekte, shenjat e 

pikësimit dhe strukturat e fjalive 

- angazhohet në detyra joformale dhe formale me shkrim 

- krijojë një rrëfim dhe identifikojë pjesët e një rrëfimi 

- krijojë dhe analizojë karaktere 

- krijojë dhe njeh vendndodhjen në një historie 

 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, detyra në klasë, projekte, prezantime 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Pjesëmarrja dhe angazhimi në mësim: 10% 

- Detyra: 30% 

- Testi gjysme-semestral: 30% 

- Provimi final: 40% 

9 

 

Literatura: 

 

 

A composition book or journal (no wire-bound please) of at 

least 80 pages in length. 

A writing implement. 

A dossier-type file folder for this class only. 

Shaphard, Robert and Thomas, James, eds. New Sudden 

Fiction: Short-Short Stories from America and Beyond. New 

York: W.W. Norton & Co., 2007. ISBN-10: 0393328015 

ISBN-13: 978-0393328011. 

Kim, Geraldine. Povel. New York: Fence Books, 2005. 

ISBN-10: 0974090972 ISBN-13: 978-0974090979. 

Edson, Russell. See Jack. Pittsburgh: University of Pittsburgh 

Press, 2009. ISBN-10: 0822960303 ISBN-13: 978-

0822960300.  

A collection of stories, poems, or essays published within the 
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past ten years and surrounding critical reading (reviews, 

essays, bios., blogs, etc.) on that author.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Muhamet Hamiti 

Nr. 
Lënda:  

Të kuptuarit e prozës 

 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti II 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 
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4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

Një semestër (III) 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi “Të kuptuarit e prozës” është hartuar me idenë se studenti i 

kupton më së miri vlerat e përgjithshme njerëzore që ndryhen në 

prozë nëpërmjet një lënde mësimore që synon lexim analitik dhe 

interpetativ të shembujve konkretë. Më tej, të kuptuarit e 

funksioneve të elementeve të ndryshme që formësojnë prozën 

imagjinative do të çojnë në kuptimin e marrëdhënieve të tyre me 

njëra-tjetrën dhe me ngrehinën si të tillë.  Kursi mëton t’i njohë 

studentët me kryevepra të zgjedhura në prozë. Theksi do të bjerë 

në kënaqësitë dhe finesën e detajeve dhe mjeshtërinë narrative që 

ndryhen në romanet dhe tregimet. Kursi nuk paraqet pasqyrë 

historike por përpjekje për të bërë vlerësim intensiv të veprave të 

caktuara artistike. 

 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët do të jenë në gjendje të 

 a) analizojnë dhe diksutojnë për prozën, duke shijuar dhe 

kuptuar temat e rendësishme dhe shqetësimet e shkrimtarëve;  

b) çmojnë gamën, cilësinë dhe laryshinë e stilit në prozë; 

 c) identifikojnë, përkufizojnë dhe përshkruajnë elementet e 

prozës, siç janë rrëfimtari, ambientin, fabulën e syzheun, etj; 

 d) shqyrtojnë ndërlidhjen e prozës me shoqërinë; 

e) njihen me qasjet e ndryshme kritike ndaj prozës.  

 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Gërshetim i ligjëratave dhe ushtrimeve me synimin që të nxiten 

pjesëmarrje aktive dhe diskutime në klasë. Për këtë arsye, pritet 

që studentët të kenë lexuar në shkallë të konsiderueshme 

materialet themelore paraprakisht: tregime dhe romane. 

 

8 Vlerësimi dhe notimi  
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 Vijim i mësimeve 10%; angazhim/pjesëmarrje aktive në klasë 

dhe/apo punim seminari 10%; test gjysmësemestral 40%; test në 

fund të semestrit 40%. 

 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

 Literaturë bazë: 

Norton Anthology of Short Fiction, shorter 8th edition, edited by 

Bausch, or any other, earlier edition. 

Romanet që do të zgjedhen. 

Literaturë shtesë:  

Cleanth Brooks and Robert Penn Warren, Understanding 

Fiction, 3rd edition, Pearson, 1998, or any other earlier edition. 

Robert DiYanni, Literature: Reading Fiction, Poetry, and 

Drama, Sixth Edition, McGraw Hill,  2007. 

John Peck, How to Study a Novel, Palgrave, 1995. 

James Wood, How Fiction Works, Picador, 2009. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Nazli Tykeci, PhD cand. 
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Nr. Lënda: Gjuha idiomatike e anglishtes 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti II, semestri III 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+1, 15 javë, një semester akademik 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Rezultatet dhe kompetencat  e të mësuarit: 

Pasurimin dhe perforcimin e fjalorit kopleks, strukturat 

gramatikore dhe zhvillimin e aftësive të të shprehurit koherent.  

 Përshkrimi i lendes: 

Kjo lende fokusohet në zgjerimin e njohurive të studentit të 

strukturave të avancuara gramatikore, sistemimin dhe 

klasifikimin e tyre në një vështrim me specific gjuhesor. 

Vëmendja është përqëndruar në përdorimin e fjalorit dhe 

strukturave sintaksore. Përdorimi i shprehjeve dhe foljeve 

frazore perbejne pjesen me te madhe te qellimit. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

 Studentët pritet të: 

Zgjerojne fjalorin; 

Perforcojne   strukturate më komplekse gramatikore; 

Zhvillojne  aftesite e te shprehurit dhe mendimit dhe 

Krijojne  teksteve koherente, gramatikisht dhe stilistikisht të 

sakta. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Punë individuale, punë në grupe, diskutim, punë me mentorin 

(ligjeruesin) 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Pjesmarrje active ne klase 5% 

Detyrat 25% 
   

Kuizet 10% 
   

Testi perfundimtare 60% 
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9 

 

Literatura: 

 

 

John Ayoto. (2016) Oxford Dictionary of English Idioms. 

Oxford University Press 

Marvin Terban. (2012) Scholastic Dictionary of Idioms. 

Scholastic. INC 

Flower, J. (1993): Phrasal Verb Organiser, LTP: London  

Wright, J. (1999): Idioms Organiser, LTP, England (pp 105-152) 

 Newbrook, J. & Wilson, J.: New Gold Proficiency; Pearson 

Longman; England, 2008 (Chosen texts and exercise from unit 

1-10).  

Hewings, M. (2005): Advanced Grammar in Use, Cambridge 

University Press, (second edition). 

Seidl, J. (1982): Exercises on Idioms, Oxford: Oxford University 

Press Seidl, J. (1990): Exercises on Phrasal Verbs, Oxford: 

Oxford University Press. 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Teuta Agaj, PhD Cand 

Nr. Lënda: SINTAKSË I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: 2016/17 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2 + 3, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Sintaksa përbën gramatikën e një gjuhe. Ndihmon studentët e 

nivelit universitar, të cilët nuk janë të informuar për termat dhe 

analizat sintaksore. Kursi ofron një qasje të integruar për 

studimin teorik, përshkrues dhe praktik të Sintaksës së Gjuhës 

Angleze. Kryesisht merret me sintaksën, duke prekur edhe 

çështjet morfologjike dhe semantike sipas nevojës.  

Kursi “Sintaksa e Sintagmës (I)” e Gjuhës Angleze ka për qëllim 

të zhvillojë aftësitë e studentëve për të bërë analiza dhe 

argumente sintaksore. Qëllimi kryesor është të bëjë studentët të 

vetëdijshëm për nivelin e analizës së frazës (togfjalëshit). 

Poashtu t’ua bëjë studentëve të njohur terminologjinë e 

elementeve të frazës si: fjala bosht, parapëcatorët, paspërcaktorët, 

togfjalësh emërorë, togfjalësh foljorë, togfjalësh mbiemërorë, 

togfjalësh ndajfoljorë.  
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Rezultatet e pritura: 

 

 

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

 

 njohin, qartësojnë, diskutojnë struktura të ndryshme sintaksore; 

- përshkruajnë dhe analizojnë me saktësi lloje të ndryshme të 

frazave (togfjalëshave); 

 formulojnë në mënyrë të pavarur të gjitha llojet e frazave 

(togëfjalëshave); 

 ndërtojnë dhe vlerësojnë argumentim sintaksor; 

-identifikojnë të gjitha strukturat e fjalive në gjuhën angleze së 

bashku me funksionet e tyre të ndryshme. 

 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërime, ushtrime në klasë, punë në çifte, punë në grupe, detyra 

të shtëpisë, kuize dhe kollokuim ndërsemestral. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 

Pjesëmarrja në orë të mësimit si dhe angazhimi në 

klasë – 10 

Seminari – 10 

Testi i parë gjysmësemestral – 40 

Testi i dytë gjysmësemestral – 40 

 

0-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

1. Nuhiu, V. (2002). English Syntax. University of Prishtina, 

Prishtina. 

2. Greenbaum, S. and Quirk, R. (1990). A Student's Reference 

Grammar of the English Language. Harlow: Longman. 

3. Blaganje, D. and Konte, I. (1979). Modern English Grammar. 

Drzavna Zalozba Slovenije. Ljubljana. 

4. Stageberg, N. (1997). An Introductory English Grammar. Holt, 

Rinehart and Winston, New York…Sidney. 

5. Huddleston, R. and Pullum, K, G. (2002). The Cambridge 

Grammar of the English Language. Cambridge University Press. 

Planprogram 

S1 

Mësimdhënës: MSc. Sazan Kryeziu, PhD cand. 

No. Lënda: POEZI E RENESANSËS 

1 Programi studimor: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti 2; semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja: 15 javë 

5 ECTS Credi: 7 

6 

Përshkrimi i lëndës dhe 

qëllimi:  

 

Lënda ofron një hyrje koncize të poezisë elizabetiane dhe 

Anglisë së Stjuartëve (1558–1649). Kryesisht lënda i drejtohet 

studentëve të nivelit bachelor, me fokus mbi letërsinë (poezinë) 

angleze të shekullit XV dhe XVI.   

 

Fillet e asaj që tani njihet si “Renesansë” ose “Letërsi e hershme 

moderne angleze”, i paraprin ardhja në fron e Elizabetës së Parë 

(1558), por kultura letrare e Renesansës u krijua në mënyrë të 

vendosur në Angli, në gjysmën e dytë të shekullit të 

gjashtëmbëdhjetë. Ngjashëm, përderisa letërsia e krijuar 

ndërmjet  1649 dhe Restoracionit të Monarkisë (1660) mund të 

thuhet se i takon Renesansës, një kontekst historik i pazakontë 

ky, gjatë në cilit ajo u krijua, duke shënjuar kështu intervalin 

ndërmjet dy mbretërive si një epokë e dalluar letrare.   
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Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

 

 

Në përfundim të kësaj lënde, studentët do të kenë nxënë njohuri 

themelore mbi kulturën dhe poezinë e Renesansës; do të jenë 

gjithashtu në gjendje që të konsolidojnë njohurinë e tyre të 

letërsisë së kësaj periudhe.  

 

7 
Metodologjia 

mësimore:  

Ligjërata, seminare, teste, prezantime, provimi përfundimtar 

8 
Metoda e vlerësimit dhe 

kriteret:  

Studentët duhet ta kenë të qartë se lënda e letërsisë kërkon 

prani të rregullt në klasë dhe pjesëmarrje aktive në 

diskutimet gjatë orës mësimore. Studentët nxiten të studiojnë 

materialin e caktuar para ardhjes në orën mësimore. Është 

shprehi e mirë pune që çdo tekst të lexohet paraprakisht me 

qëllim që të arrihet të kuptuarit tërësor i tekstit.   

Vijimi i rregullt 10%; pjesëmarrja aktive në debate, diskutime 

dhe/ose punimi seminarik 20% testi gjysmësemestral 30%; 

provimi përfundimtar  40% 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

1. The Norton Anthology of English Literature; 8th 

Edition, Volume 1, 2006.  

 

2. John Milton Paradise Lost (in English and Albanian). 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Nr. Lënda: ANGLISHTE PËR QËLLIME TË VEÇANTA I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

4 ore në javë, 60 gjithsej, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi i anglishtes për qëllime specifike ka për qëllim t'u japë 

studentëve një bazë të fortë njohurish pune në fushën e biznesit. 

Aspekte të ndryshme të anglishtes së biznesit si markat (llojet), 

udhëtimet, organizatat, reklamat, paraja, kultura, burimet 

njerëzore, tregjet ndërkombëtare, etikën, udhëheqjen, dhe 

konkurrenca,  përfshihen në kurs sikurse edhe gjuha shoqërore, 
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pjesëmarrja në takime dhe prezantimet. Gjithashtu në kurs 

përfshihen edhe shkrimi i letrave të biznesit - pyetjet, urdhërimet, 

konfirmimet, etj. 

Studentët do të zhvillojnë rrjedhshmërinë, saktësinë dhe 

shkathtësitë e komunikimit të nevojshme për të punuar me 

vetëbesim në botën anglisht-folëse të biznesit. Fokusi do të jetë 

në përmirësimin e shkathtësive gjuhësore si lexim, shkrim, të 

folurt dhe të dëgjuar në fushat kryesore të biznesit. Përveç kësaj, 

studentët do të mësojnë se si të komunikojnë në mënyrë efektive 

në takime biznesi, të japin prezantime, të negociojnë, dhe të 

shprehin në një mënyrë të sigurt dhe kategorike. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund të kursit, studentët do të jenë në gjendje të: 

- përfitojnë njohuri të gjuhës angleze në fushën biznesit; 

- zhvillojnë rrjedhshmërinë, saktësinë dhe shkathtësitë e 

komunikimit; 

- zhvillojnë shkathtësite kryesore si leximim, shkrimin, të folurit 

dhe të dëgjuarit ne fushat kryesore të biznesit. 

- komunikojnë në mënyrë efektive në takime të biznesit, japin 

prezantime, të negociojë, dhe shprehin në mënyrë të sigurt dhe 

kategorike. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Qëllimet e kursit do të arrihen përmes diskutimeve në klasë, duke 

lexuar dhe duke dëgjuar pjesë të ekspertëve të biznesit dhe 

menaxherë, përmes rasteve studimore dhe prezantime studentëve, 

detyra, punë në çifte dhe në grupë e cila do të rezultojë në  

përvetesimin e gjuhës së biznesit që është e nevojshme për 

nevojat e tyre. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria & projektet 

Testi gjysmë-semestral, Testi fund-semestral;  Provimi 

përfundimtar  

0-50    pikë  5 

51-60  pikë  6 

61-70  pikë  7 

71-80  pikë  8 

81-90  pikë  9 

91-100 pikë 10 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

70 
 

9 

 

Literatura: 

 

 

Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. 2010, Market Leader - Business 

English Course Book, Intermediate third edition, Pearson 

Longman 

Hollet, V. 2009. Business Objectives (International Edition). 

Oxford University Press  ISBN: 0-19-457830-5. 

Hollet, V., Duckworth, M. 2009. Business Objectives Workbook 

ISBN 0-19-457827-5. 

Emmerson, Paul. 2009. Business Vocabulary Builder. Macmillan 

Education.  

Emmerson, Paul. 2010. Business Grammar Builder. Macmillan 

Education.  

MacKenzie, Ian. 2010. English for Business Studies. CUP. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi: MSc. Kushtrim Xhaferi, PhD cand. 

Nr. Lënda: Kulturë dhe qytetërim amerikan 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 
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2 Viti akademik: Viti II, semesteri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative (O) 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Objektivi kryesor i kësaj lënde është që t’u ofrojë studentëve 

njohuri themelore rreth aspekteve të ndryshme të kulturës dhe 

qytetërimit amerikan përmes perspektivës së zhvillimit të saj 

historik dhe modern. 

Kursi është një studim i zhvillimit modern politik, ekonomik, 

intelektual, dhe social të Amerikës. 

Kursi ofron një vështrim tematik dhe kronologjik në kulturat e 

ndryshme që janë zhvilluar në Shtetet e Bashkuara nga epoka e 

amerikanëve të parë përmes valëve të vazhdueshme të 

emigracionit nga jashtë deri në më sot. Kursi përqendrohet dhe 

shqyrton edhe jetën e përditshme të amerikanëve. Gjatë kursit do 

të shqyrtojmë natyrën pluraliste dhe ndryshuese të shoqërisë 

amerikane dhe do të vë në pah rolin e grave, emigrantëve dhe 

njerëzve me ngjyrë në historinë amerikane. Përqendrohet rreth 

fushës së historisë, letërsisë, dhe shkencave politike. Arti, 

muzika, arkitektura, teknologjia, feja, kultura, të gjithë këto 

luajnë një rol të rëndësishëm në formimin e kulturës amerikane. 

Kështu të gjitha këto fusha janë brenda objektit të këtij kursi. 

Gjithashtu kursi merret me trashëgiminë kulturore amerikane. 

Këtu përfshihen faktorët politik, socio-kulturor dhe ekonomik në 

zhvillim, si dhe formimin e qytetërimit amerikan. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studentët duhet të jenë 

në gjendje: 

 

7. Të kenë informata për historinë, gjuhën, shoqërinë dhe 

kulturën amerikane, si dhe faktorët politik, socio-kulturor, 

dhe ekonomike në zhvillimin e qytetërimit amerikan deri më 

tani; 

 

8. Të njihen me aspekte të ndryshme të kulturës, lëvizjeve 

shoqërore; 

 

9. Të jetë në gjendje për të identifikuar dhe diskutuar faktorët 

politik, ekonomik, intelektual, social dhe fetar, të cilat kanë 

ndikuar në rrjedhën e historisë amerikane; 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

72 
 

 

10. Të njihen me të arriturat në fushën e artit, arkitekturës dhe 

shkencës; 

 

11. Të ketë aftësi të nevojshme për të gjetur dhe organizuar 

njohuri lidhur me kulturën dhe qytetërimin amerikan; 

 

12. Të rritë kërshërinë intelektuale të studentëve lidhur me 

kulturën dhe popullin amerikan; 

 

13. Të jenë të gatshëm ta transmetojnë këtë njohuri tutje. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, shpjegime, diskutime, seminare, testi 1 dhe testi 2, 

prezantime, provimi përfundimtar. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

1. Testi i parë: 1-40 pikë 

2. Testi i dytë: 1-40 pikë 

3. Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-10 pikë 

4. Prezantimi: 1-10 pikë 

Gjithsej: 100 pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100 = 10 

9 Literatura: 

8. American Civilization: An Introduction (6th Edition) – nga 

David, John Oakland 

 

9. American Cultural Studies: An Introduction to American 

Culture (3rd Edition) – nga Neil Campbell, Alasdair Kean 

 

10. American Civilization – nga C. L. R. James 

 

11. American Ways: An Introduction to American Culture 

(3rd Edition) – nga Maryanne Kearny Datesman, JoAnn 
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Crandall, Edward N. Kearny 

 

12. Introduction to the Study of British Culture – nga Claus-

Ulrich Viol 

 

13. America The Story of Us: An Illustrated History – nga 

Kevin Baker 

 

14. The American Civil War: A Military History (Vintage 

Civil War Library) – nga John Keegan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

74 
 

 
 
 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Muhamet Hamiti 

Nr. 
Lënda:  

Të kuptuarit e dramës 

 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

Një semestër (IV) 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi do të merret me studimin e veçorive dalluese të një forme 

të veçantë të shkrimit, duke u fokusuar në elementet e dramës: 

syzheun dhe strukturën, karakterin, temën, sfondin, tonin, etj, 

nëpërmjet shembujve konkretë të veprave të artit. Drama 

shkruhet në radhë të parë për t’u luajtur në skenë – nga aktorë, 

për audiencë.  Por ajo shkruhet edhe për t’u lexuar. Në disa 

aspekte, leximi i dramës ka ngjashmëri me leximin e prozës.  

Kursi do të studiojë dramën si tekst, më parë sesa si teatër.  Proza 

fiksionale ka një ndërmjetës (rrëfimtarin) – dikë që qëndron 

ndërmjet lexuesit dhe ngjarjeve për t’u ndihmuar lexuesve që të 

krijojnë marrëdhënie me karakteret, veprimet dhe kuptimet – 

ndërsa drama ka vetëm didaskalitë. Leximi i dramës, prandaj, 

mund të bëhet barrë më e madhe për imagjinatën sesa leximi i 

prozës: lexuesi duhet të bëhet rrëfimtar dhe interpretues i 

vetes/për vete. Drama ka poashtu afëri (afinitet) me poezinë. 

Pjesët teatrale madje mund të shkruhen në vargje, siç ka bërë 

Shekspiri. 
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Rezultatet e pritura: 

 

 

Studenti do të 

a) jetë në gjendje të vlerësojë/çmojë dramën si formë të 

veçantë që ka afëri me prozën dhe poezinë; 

b) jetë më i përgatitur të përdorë imagjinatën e vet për të 

kuptuar syzheun, pa ndërmjetësim; 

c) jetë në gjendje të vlerësohë karakterin dëftues (mimetic) 

të kësaj forme të shkrimit për skenë dhe faqe të librit; 

d) përgatitet të mprehë aftësitë e tij për shkrim dhe analiza. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Gërshetim i ligjëratave dhe ushtrimeve me synimin që të nxiten 

pjesëmarrje aktive dhe diskutime në klasë. Për këtë arsye, pritet 

që studentët të kenë lexuar në shkallë të konsiderueshme 

materialet themelore paraprakisht: drama. 

 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 

Vijim i mësimeve 10%; angazhim/pjesëmarrje aktive në klasë 

dhe/apo punim seminari 10%; test gjysmësemestral 40%; test në 

fund të semestrit 40%. 

 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

 Literaturë bazë: 

Cleanth Brooks, Robert Heilman, Understanding Drama, Holt, 

Rinehart and Winston, 1948; 

Dramat që do të zgjedhen/përcaktohen. 

Literaturë shtesë:  

Aristoteli, Poetika, në përkthim në anglisht apo shqip; 

Sofokliu, Edipi mbret, në përkthim në anglisht apo shqip. 

Robert DiYanni, Literature: Reading Fiction, Poetry, and 

Drama, Sixth Edition, McGraw Hill,  2007; pjesët relevante. 

Alison Booth, J. Paul Hunter, Kelly J. Mays, The Norton 

Introduction to Literature, W. W. Norton and Company, ninth 

edition, 2005; pjesët relevante. 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Muhamet Hamiti 

Nr. Lënda: Analizë dhe interpretim i teksteve të zgjedhura letrare 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti II, semester IV 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore  

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

Një semestër (IV) 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi “Analizë dhe interpretim i teksteve të zgjedhura letrare” do 

të përqendrohet në lexim analitik të prozës, poezisë dhe dramës. 

Si kurs hyrës për studentët e gjuhës dhe të letërsisë angleze, 

studentët nëpërmjet tij do të mësojnë të analizojnë, interpretojnë 

dhe të reagojnë në mënyrë kritike ndaj letërsisë. Studentët do të 

mësojnë të analizojnë se si elementet formale të letërsisë i 

kontribuojnë kuptimit, ta analizojnë letërsinë si aktivitet njerëzor, 

dhe të lexojnë nëpërmjet optikës historike dhe kulturore. Theksi 

do të bjerë te zhvillimi i zotësive kritike nëpërmjet shkrimit të 

eseve interpretativë/analitikë. Studentët do të mësojnë të 

përdallojnë ndërmjet zhanreve letrare si dhe mënyrat se si ka 

ndryshuar letërsia në kohë. 
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Rezultatet e pritura: 

 

 

Kursi do t’i 

a) aftësojë studentët të lexojnë dhe mendojnë në mënyrë 

kritike për tekste letrare si dhe të reagojnë ndaj teksteve 

në detyra/hartime me shkrim 

b) mësojnë studentët të përkufizojnë dhe njohin elementet e 

prozës, të poezisë dhe dramës; 

c) mësojë studentët për metodat e ndryshme të analizës dhe 

interpretimit, si tekstore (elementet që përdor teksti për të 

krijuar kuptim) ashtu edhe kontekstuale (elemente jashtë 

tekstit, por që po ashtu ndikojnë në analizë). 

 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Gërshetim i ligjëratave dhe ushtrimeve me synimin që të nxiten 

pjesëmarrje aktive dhe diskutime në klasë. Për këtë arsye, pritet 

që studentët të kenë lexuar në shkallë të konsiderueshme 

materialet themelore paraprakisht, si poezi ashtu edhe prozë, pro 

edhe letërsi teoriko-kritike për to. 

 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 

Vijim i mësimeve 10%; angazhim/pjesëmarrje aktive në klasë 

dhe/apo punim seminari 10%; test gjysmësemestral 40%; test në 

fund të semestrit 40%. 
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9 

 

Literatura: 

 

 

 Literaturë bazë: 

Robert DiYanni, Literature: Reading Fiction, Poetry, and 

Drama, Sixth Edition, McGraw Hill,  2007 

Poashtu edhe tekste si ‘handouts’. Shumë do të jepen në formë 

fotokopjesh; ndonjëri në formë elektronike. Materiali për lexim 

për orët në vijim do të jepet një javë më parë. Veprat e gjata 

(novelat dhe romanet) duhet të sigurohen në formë fizike. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planprogram 

S1 

Mësimdhënësi: MSc. Osman Buleshkaj, PhD cand. 

No. Lënda: GJUHË DHE KULTURË 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë, 1 semester 

5 ECTS kreditë: 4 
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Qëllimi kryesor i kursit është të hulumtojë shumë mënyra në të 

cilat gjuha shpreh identitetin kulturor të folësve të saj, duke u 

fokusuar në temat si Tipologjia gjuhësore dhe Gjuhësia e 

përgjithshme, ngjashmëritë strukturore dhe dallimet midis 

gjuhëve të botës. Ky kurs analizon kontekstet sociale dhe 

kulturore të gjuhëve në të gjithë botën. Kursi shqyrton mënyrat 

në të cilat një gjuhë njerëzore pasqyron mënyrat e jetës dhe 

besimet e folësve të saj, në kontrast me shtrirjen e ndikimit të 

gjuhës mbi kulturën. Një shumëllojshmëri të gjerë të kulturave 

dhe gjuhëve shqyrtohen gjatë kursit. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Deri në fund të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të: 

-njihen me teorinë e relativitetit gjuhësor dhe janë në gjendje të 

artikulojnë të metat e mundshme dhe pikat e forta të teorisë 

Gjuhës dhe Kulturës; 

-shprehin se si aspekte të ndryshme të kulturës mund të ndikojnë 

në gjuhë dhe se si gjuha mund të ndikojë; 

-artikulojnë se si vdekja kulturore dhe vdekja gjuhësore janë të 

ndërlidhura dhe të japin shembuj për të; 

- japin shembuj nga kultura të tjera si gjuha dhe kultura kanë 

prekur njëra-tjetrën 

-vlerësojnë në mënyrë kritike kulturën dhe gjuhën e tyre dhe 

nxjerr në pah shembuj ku kultura dhe gjuha e tyre ndikojnë 

në njëra-tjetrën. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ky kurs do të jetë një kombinim i ligjëratave interaktive, rasteve 

të studimit dhe aktiviteteve në klasë. Ligjëratat do të paraqesin 

informacione mbi konceptet themelore gjuhësore dhe se si 

kultura ndikon në gjuhë - veçanërisht shqyrtohen dialektet, 

identitetet, politikën gjuhësore dhe shoqërinë. Rastet studimore 

do të shqyrtojnë një shumëllojshmëri të gjuhëve dhe kulturave të 

rrezikuara. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

- Vijueshmëria dhe angazhimi në mësim: 10% 

- Projektet: 30% 

- Testi gjysmë-semestral: 30% 

- Provimi përfundimtar: 30% 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

80 
 

9 

 

Literatura: 

 

 

Comrie, B. (1981). Language Universals and Linguistic 

Typology. Chicago: University of Chicago Press.  

Enfield, N. J. (ur.) (2002). Ethnosyntax. Explorations in 

Grammar and Culture. Oxford: Oxford University Press.  

Holm, J. (2004). Languages in Contact. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

Kramsch, C. (2009) Language and Culture. Oxford, New 

York: Oxford University Press. 

Trudgill, P. (2000). Sociolinguistics: an Introduction to 

Language and Society. London: Penguin Books. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Teuta Agaj, PhD Cand 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

81 
 

Nr. Lënda: SINTAKSË II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: 2016/17 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2 + 3, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Sintaksa përbën gramatikën e një gjuhe. Ndihmon studentët e 

nivelit universitar, të cilët nuk janë të informuar për termat dhe 

analizat sintaksore. Kursi ofron një qasje të integruar për 

studimin teorik, përshkrues dhe praktik të Sintaksës së Gjuhës 

Angleze. Kryesisht merret me sintaksën, duke prekur edhe 

çështjet morfologjike dhe semantike sipas nevojës. 

Kursi “Sintaksa e Fjalisë (II)” e Gjuhës Angleze merret me 

studimin e fjalisë, mënyra në të cilën gjuha angleze kombinon 

fjalët për të formuar fjali. Studentët marrin informata themelore 

në lidhje me strukturën dhe konceptet kryesore të fjalive me 

bashkërenditje dhe nënrenditje, si dhe funksionet e tyre brenda 

një paragrafi. Studentët do të mësojnë për të përshkruar 

ndërtimin e fjalive në gjuhën angleze dhe do të zhvillojnë aftësitë 

e nevojshme për të analizuar lloje të ndryshme të periudhave dhe 

fjalive.  

 

Rezultatet e pritura: 

 

 

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

 

- bëjnë analiza sintaksore të kategorive funksionale dhe 

strukturore brenda fjalive me bashkërenditje dhe nënrenditje. 

- identifikojnë në situata të ndryshme të komunikimit struktura 
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dhe funksione të ndryshme brenda fjalive me bashkërenditje dhe 

nënrenditje.  

- të njohin konceptet themelore të analizës sintaksore në 

përgjithësi dhe analizës së fjalisë në veçanti; 

- analizojnë një fjali me bashkërenditje dhe nënrenditje sipas 

elementeve të tyre; 

- ndërtojnë fjali të ndryshme me bashkërenditje dhe nënrenditje. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërime, ushtrime në klasë, punë në çifte, punë në grupe, detyra 

të shtëpisë, kuize dhe kollokuim ndërsemestral. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 

Pjesëmarrja në orë të mësimit si dhe angazhimi në 

klasë – 10 

Seminari – 10 

Testi i parë gjysmësemestral – 40 

Testi i dytë gjysmësemestral – 40 

 

0-50 5 

51-60 6 

61-70 7 

71-80 8 

81-90 9 

91-100 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

1. Nuhiu, V. (2002). English Syntax. University of Prishtina, 

Prishtina. 

2. Greenbaum, S. and Quirk, R. (1990). A Student's Reference 

Grammar of the English Language. Harlow: Longman. 

3. Blaganje, D. and Konte, I. (1979). Modern English Grammar. 

Drzavna Zalozba Slovenije. Ljubljana. 

4. Stageberg, N. (1997). An Introductory English Grammar. Holt, 

Rinehart and Winston, New York…Sidney. 

5. Huddleston, R. and Pullum, K, G. (2002). The Cambridge 

Grammar of the English Language. Cambridge University Press. 
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2.14 Planprogrami semestral  

S1 

Mësimdhënësja:  Prof.ass.dr. SERMIN TURTULLA 

Nr. Lënda: METODOLOGJI E MESIMDHENIES SE GJUHES 

ANGLEZE I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda synon t’i zhvillojë strategjitë themelore të mësimdhënies 

së gjuhës së huaj dhe të pasurojë të kuptuarit e përmbajtjes duke i 

forcuar aftësitë e tyre të mësimdhënies sipas metodave më të reja 

të mësimdhënies. Gjithashtu ka për qëllim të zhvillojë aftësitë e 

mendimit kritik; të integrojë studimin e metodologjisë së 

mësimdhënies me kulturën përkatëse. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund të lëndës studentët do të jenë në gjendje të identifikojnë 

idetë kryesore dhe hollësirat në metodologjinë e gjuhës së huaj; 

të sintezojnë të dhënat dhe të reagojnë në pikëpamjet e kundërta 

me njësitë e kaluara; të zgjerojnë dhe të ushtrojnë fjalorin e 

metodologjisë së gjuhës anlgeze; të organizojnë, rishikojnë dhe 

të editojnë metodën personale të mësimdhënies; të ushtrojnë dhe 

të aftësohen në mbajtjen e mësimit nëpër shkolla fillore dhe të 

mesme të ulët. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95      - 10 

94 – 88      – 9 

87 – 79      – 8 

78 – 67      – 7 

66 – 51      – 6 
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Prania në klasë                  10 

Pjesëmarrja në klasë         12 

Detyrat e shtëpisë              22 

Punimi mes-semestral       18 

Provimi me shkrim            38 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Hadfield, J., & Hadfield, C. (1999). Oxford Basics: Presenting 

New Language. Oxford: Oxford University Press. 

Harmer, J. (1998). How to Teach English. Edinburgh: Addison 

Wesley Longman Limited.   

Lindstromberg, S. (Ed.). (1997). The Standby Book: Activities 

for the Language Classroom. In P. Ur (Ed.). Cambridge 

Handbooks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Lindstromberg, S. (Ed.).(1990). The Recipe Book: Practical 

Ideas for the Language Classroom.Edinburgh: Longman Group 

Limited.  

Marsland, B. (1998). Lessons from Nothing: Activities for 

Language Teaching with Limited Time and Resources. In P. Ur 

(Ed.). Cambridge Handbooks for Language Teachers. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Rinvolucri, M. (2002). Humanising Your Coursebook: Activities 

to Bring Your Classroom to Life. In M. Burghall (Ed.). 

Professional Perspectives. Addlestone: Delta Publishing. 

Ur, P. (1991). A Course in Language Teaching: Practice and 

Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ur, P., & Wright, A. (1992). Five-minute Activities: A Resource 

Book for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

www.teachingenglish.org.uk/think/methodology 
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Planprogram 

S1 

Mësimdhënës: MSc. Sazan Kryeziu, PhD cand. 

No. Lënda: SHEKSPIRI 

1 Programi: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti 3; semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja: 15 javë 

5 ECTS Credi: 7 

6 

Përshkrimi i kursit dhe 

qëllimi: 

 

Kjo lëndë studion një numër të dramave të Shekspirit (zakonisht 

6), në raport me zhanrin të cilit i përkasin, konventave teatrore 

që përdorin, dhe temat që trajtojnë. Tekstet e dramave të 

Shekspirit konsiderohen si vend-ndodhje të produksioneve 

kulturore ku një mori mënyrash mendimi rreth botës dhe 

raporteve njerëzore afirmohen, pengohen ose thjesht vihen në 

konflikt. Kështu, ato analizohen, jo si entitete statike, por në 

dialog me epokën që i ka krijuar si dhe me epokat e mëvonshme 

të cilat i kanë konsumuar ato, veçanërisht në shekullin 20 dhe 21. 

Qëllimet kryesore të lëndës janë: (1) t’i aftësojë studentët që të 

kuptojnë kushtet në të cilat Shekspiri i shkroi dramat e tij dhe (2) 

t’i ndihmojë studentët që t’i ndërlidhin dramat me periudhën e 

hershme moderne dhe me kohët tona post-moderne.  
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Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

 

 

Në përfundim të kësaj lënde studentët do të: 

 Nxënë njohuri të detajuar të kryeveprave dhe botës së 

Shekspirit.  

 Kuptojnë zhanret dramatike relevante, 

 Kuptojnë se si tekstet e Shekspirit kanë fituar pozitën unike 

në kulturat anglisht-folëse.   

 Njohin mënyrat e ndryshme nëpër të cilat Shekspiri dhe 

veprat e tij shquhen në ditët e sotme.  

 Kenë njohuri praktike të mënyrës sipas së të cilës diskursi 

adademik dhe diskursi mbi Shekspirin, transmetohet në ditët 

e sotme.  

7 
Metodologjia   e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste, prezantime, provimi përfundimtar 

8 
Metoda e vlerësimit dhe 

kriteret:  

Vijimi i rregullt 10%; pjesëmarrja aktive në debate, diskutime 

dhe/ose punimi seminarik 20% testi gjysmësemestral 30%; 

provimi përfundimtar  40% 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

LITERATURA KRYESORE (Kapitujt relevantë): 

1. Bloom, Harold. Shakespeare: the Invention of the 

Human. Riverhead Books, New York, 1998. 

2. Bloom, Harold. The Anxiety of Influence: A Theory of 

Poetry. Second Edition. Oxford University Press, 1997.  

3. Bradley, A.C. Shakespearean Tragedy: Lectures on 

Hamlet, Othello, King Lear and Macbeth. Barnes & 

Noble, New York, 2005. 

4. Frye, Northrop. Fools of Time: Studies in Shakespearean 

Tragedy. University of Toronto Press, 1996. 

5. Goddard, Harold C. The Meaning of Shakespeare. 

Volume 1 & 2. The University of Chicago Press, 1951.  

6. Greenblatt, Stephen. Will in the World. How 

Shakespeare became Shakespeare. W.W. Norton & 

Company, New York, 2004.  

7. Kermode, Frank. The Age of Shakespeare. The Modern 
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Library, New York, 2004. 

8. Kott, Jan. Shakespeare our Contemporary. W. W. Norton 

& Company, New York, 1964. 

9. Nuttall, A.D. Shakespeare the Thinker. Yale University 

Press, 2007. 

10. Kadare, Ismail.  Hamleti, Princi i Vështirë. Onufri, 

Tiranë, 2006. 

 

 

 
 
 
2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. NAzli Tyfekci, PhD cand. 

Nr. Lënda: Anglishtja për qëllime të veçanta II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+2, 15 javë, nje semester akademik  

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda mbulon aftësitë gjuhësore në fusha specifike profesionale 

që do të ndihmojë studentët për të komunikuar në mënyrë 

efikase në një gamë të gjerë të rrethanave formale dhe joformale. 

Lenda gjithashtu synon ngrittjen e rrjedhshmërisë dhe besimit në 

përdorimin e gjuhës angleze në kontekste profesionale, si dhe 

për tu mundësuar studenteve përcaktimin e përparësive dhe 

nevojave të tyre në të mësuarit e gjuhës së huaj. 

Lënda përmban raste studimore juridike, strategjitë e 

komunikimit, aftësitë e nevojshme per mbledhje dhe  negociata. 
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Fjalori është i dizajnuar për të zhvilluar aftësitë gjuhësore dhe të 

komunikimit te studenteve në një kontekst ligjor nëpërmjet 

shumëllojshmërise të temave përkatëse. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Arritja e nivelit C1 - Duke iu referuar Kornizes Evropiane te 

Gjuhëve (CEFR) nga studentet  pritet që të: 

• të komunikojnë më shumë besim ne kontektsin juridik 

• të flasin më të saktë dhe rrjedhshëm 

• të kuptojnë dhe të përdorin konceptet ligjore 

• zgjerimin e fjalorit profesional 

  të punojnë me sukses në një mjedis ndër-kulturor 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Metoda interaktive mbizotëron në planin e zhvillimit të 

ligjerates. Ndër teknikat më të shpeshta janë: puna në grupe, 

puna me role, lexim  i kuptimshem, etj ... Ora realizohet 

mbeshtetur ne teknikat e TIK ut të cilat realizohen nëpërmjet 

qasjes e-book. Ligjëruesi e ka rolin e lehtësuesit në procesin e 

zhvillimit të ushtrimeve në të gjitha aftësitë gjuhësore. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Pjesmarrje active ne klasë 5% 

Detyrat 25% 

Kuizet 10% 

Testi perfundimtarë 60% 
 

9 

 

Literatura: 

 

 

Jonathan Law & Elizabeth A. Martin. (2013). A Dictionary of 

Law (7 ed.). Oxford University Press 

Keith Harding. (2007). English For Specific Purposes. Oxford 

University Press 

Virgina Evans,  Jenny Dooley, J. Sith .(2014). Career Path - 

LAW. Express Publishing: UK  (obligative) 

Virgina Evans & Jenny Dooley .(2012). Access 4, Workbook 

Book. Express Publishing:UK (obligative) 

Fjalori: Pauli Qesku. Fjalori Anglisht – Shqip 

Fjalori: Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Muhamet Hamiti 

Nr. Lënda: Letërsi për fëmijë 

 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore  

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

Një semestër (V) 

5 ECTS kreditë: 4 
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Studentët në këtë kurs do të lexojnë disa vepra klasike të letërsisë 

për fëmijë; poashtu edhe vepra bashkëkohore. Do të studiohet një 

laryshi e veprave dhe zhanreve. Studentët do të rroken me një 

sërë çështjesh. Çka është letërsia për fëmijë? Cilat janë qëllimet e 

saj, si funksionon dhe pse? Çka mund të thonë këto romane 

(poezi, drama) për kulturën tonë? Pse të studiohet letërsia për 

fëmijë? Në fund të semestrit, studentët do të jenë në gjendje të 

analizojnë dhe artikulojnë qartë interpretime të kuptimeve të 

ndryshme të teksteve të lexuara, duke iu referuar konteksteve dhe 

subteksteve. 

 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Nëpërmjet këtij kursi, studentët do të  

a) dëshmojnë njohje të terminologjisë që mësohet në klasë. 

Kjo gjë do të vlerësohet nëpërmjet diskutimeve, analizave 

me shkrim dhe provimeve; 

b)   dëshmojnë zotësinë e tyre për të njohur, identifikuar dhe   

komunikuar për rolin e ideve/ideologjisë në tekstet për 

fëmijë.  

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Gërshetim i ligjëratave dhe ushtrimeve me synimin që të nxiten 

pjesëmarrje aktive dhe diskutime në klasë. Për këtë arsye, pritet 

që studentët të kenë lexuar në shkallë të konsiderueshme 

materialet themelore paraprakisht, si poezi ashtu edhe prozë e 

dramë. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijim i mësimeve 10%; angazhim/pjesëmarrje aktive në klasë 

dhe/apo punim seminari 10%; test gjysmësemestral 40%; test në 

fund të semestrit 40%. 
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9 

 

Literatura: 

 

 

 Literaturë bazë: 

1. Carol Lynch-Brown, Carl M. Tomlinson, Essentials of 

Children’s Literature, 1998, selected excerpts; 

2. The Oxford Companion to Children’s Literature, edited 

by Humphrey Carpenter and Mari Prichard, OUP, 2015; 

selected excerpts. 

 

Poashtu edhe tekste si ‘handouts’. Shumë do të jepen në formë 

fotokopjesh; ndonjëri në formë elektronike. Materiali për lexim 

për orët në vijim do të jepet një javë më parë. Veprat e gjata 

(novelat dhe romanet) duhet të sigurohen në formë fizike. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planprogram 
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S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Osman Buleshkaj, PhD cand. 

Nr. Lënda: TEORI E PËRKTHIMIT 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë, 1 semestër 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi mbulon aspektin teorik të programit duke i mësuar 

konceptet kryesore, çështjet dhe teoritë e përkthimit. 

Kursi do të ndihmojë studentët e bëjnë lidhjen midis teorive dhe 

praktikave të përkthimit për të siguruar përdorimin efektiv të 

teorive të mësuar në kurs. 

Ky kurs i pajis studentët me njohuritë themelore të teorive të 

përkthimit për t'i ndihmuar ata të kuptojnë procesin e përkthimit 

nga këndvështrimeve të ndryshme. Duke u bazuar në teoritë e 

përkthimit të mësuara, studentët do të nxiten të mendojnë në 

mënyrë kritike si përkthyes dhe të zhvillojnë qasje të duhura për 

përkthimin e llojeve të ndryshme të teksteve. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Deri në fund të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të 

demonstrojnë: 

-njohjen me konceptet kryesore, çështjet dhe teoritë e përkthimit; 

-aplikimin efektiv të parimeve dhe metodave të përkthimit; 

- njohjen e profesionit të përkthimit. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, diskutime tutoriale 
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8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

- Vijueshmëria dhe angazhimi në mësim: 10% 

- Projektet: 30% 

- Testi gjysmë-semestral: 30% 

- Provimi përfundimtar: 30% 

9 

 

Literatura: 

 

 

Baker, M. (1992). In other words – A coursebook on 

translation. London: Routledge. 

Baker, M. (ed.) (1998). The Routledge Encyclopaedia of 

Translation Studies. London: Routledge. 

Bassnett, S. (2002). Translation Studies. London: Routledge. 

Hatim, Basil & Ian Mason. (1997). The translator as 

communicator. London ; New York : Routledge. 

Newmark, P. (1986). Approaches to translation. Pergamon 

Press. 

Newmark, P. (1998). More paragraphs on translation. 

Clevedon: Multilingual Matters. 

Newmark, P. (2005). A textbook of translation. London: 

Longman. 

Nida, E. A. (1969). Science of translation. Language, 45(3), 

483-498. 

Nida, E.A. (1993). Language, culture, and translating. 

Shanghai: Shanghai Foreign Language Education Press. 

Nida, E. A. (2003). The theory and practice of translation. 

Brill: Brill Academic Publishers. 

Nord, C. (1997). Translating as a Purposeful Activity: 

Functionalist Approaches Explained. Manchester: St. Jerome. 

Snell-Hornby, M., F. Pöchhacker & K. Kaindl (eds) (1994). 

Translation Studies: An Integrated Approach . Amsterdam: 

Benjamins. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

95 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Planprogram  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Osman Buleshkaj, PhD cand. 

Nr. Lënda: PËRKTHIM ANGLISHT-SHQIP 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semester V 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi synon të zhvillojë aftësitë në kompetencën gjuhësore, 

përkthimore dhe ndërkulturore, për të shtuar njohuritë e 

studentëve në parimet që kanë të bëjnë me përkthimin në një 

gjuhë të huaj dhe për më tej përdorimin e mjeteve të 

përkthimit. Studentët nxiten për të zgjeruar strategjitë e tyre 

mikro dhe makro në përkthimin me shkrim të teksteve nga 

anglishtja në gjuhën shqipe. 

Vëmendje e veçantë i kushtohet problemeve të shpeshta në 

përkthim në lidhje me aspektin kulturor, terminologjinë, etj. 

Temat e zgjedhura diskutohen në aspektin e analizës 

kontrastive te gjuhes shqipe dhe angleze, veçanërisht në nivelet 

sintaksore dhe tekstuale, meqë fokusi është përshtatja. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët mësojnë të përdorin fjalorë të përgjithshëm dhe të 

specializuar, si dhe materiale të tjera leksikografike. Studentët 

pritet të paraqesin përkthimet e tyre dhe i krahasojnë ato  në 

aspektin pragmatik, karakteristikat tekstuale, nuancat leksikore 
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dhe stil, diskutojnë variante te ndryshme perkthimi dhe burimet 

e përdorura. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Diskutime ne klasë, detyra, seminare, projekte. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Nota përfundimtare e kursit do të bazohet në këto rezultate:  

Pjesëmarrja ne klasë...……………………………..10% 

Projektet e përkthimit...................…………………30% 

Projekti gjysme-semestral...……………………….30%  

Provimi përfundimtar..…………............................30%  

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Newmark, L. (1999) Oxford English-Albanian & Albanian-

English Dictionary  

Rundell, M. ed. 2002. Macmillan English Dictionary for 

Advanced Learners. 1st edn. Oxford: Macmillan Education. 

Sinclair, J., L. Clari, M., eds. 2004. Collins COBUILD 

Advanced Learner’s English Dictionary. 4th edn. London: 

HarperCollins Publishers. 

Summers, D., ed. 2003. Longman Dictionary of 

Contemporary English. 4th edn. Harlow, Essex: Pearson 

Education Limited. 

Wehmeier, S., ed. 2005. Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English. 7th edn. Oxford: Oxford 

University Press. Woodford, K., G. Jackson eds. 2003. 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 2nd edn. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Butterfield, J., ed. 2003. Collins English Dictionary. 6th edn. 

Glasgow: HarperCollins Publishers. 

Soanes, C., A. Stevenson eds. 2003. Oxford Dictionary of 

English. 2nd edn. Oxford: Oxford University Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.co.uk/dp/1908357711/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2/253-6153730-1048110?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_r=PTPA6D0F0MGS05G57NZE&pf_rd_t=201&pf_rd_p=569136327&pf_rd_i=0198603223
https://www.amazon.co.uk/dp/1908357711/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2/253-6153730-1048110?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_r=PTPA6D0F0MGS05G57NZE&pf_rd_t=201&pf_rd_p=569136327&pf_rd_i=0198603223


Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

97 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.14 Planprogrami semestral  

S1 

Mësimdhënësja:  Prof.ass.dr.SERMIN TURTULLA 

Nr. Lënda: METODOLOGJI E MESIMDHENIES SE GJUHES 

ANGLEZE II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda vazhdon t’i zhvillojë metodologjinë dhe strategjitë e 

mësimdhënies së gjuhës së huaj, duke u përqëndruar veçmas në 

mësimin e leximit, shkrimit, të dëgjuarit, të folurit, fjalët e reja, 

gramatikës dhe shqiptimit; dhe të pasurojë të kuptuarit e 

përmbajtjes duke i forcuar aftësitë e tyre të mësimdhënies sipas 

metodave më të reja të mësimdhënies. Gjithashtu vazhdon të vë 

në zbatim aftësitë e mendimit kritik dhe të integrojë studimin e 

metodologjisë së mësimdhënies me kulturën përkatëse. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund të lëndës studentët do të jenë në gjendje të identifikojnë 

idetë plotësuese dhe hollësirat në metodologjinë e gjuhës së huaj 

me theks në katër aftësitë, fjalë të reja, gramatikë dhe shqiptim; 

të sintezojnë të dhënat dhe të reagojnë në pikëpamjet e kundërta 

me njësitë e kaluara; të zgjerojnë dhe të ushtrojnë fjalorin e 

metodologjisë së gjuhës anlgeze; të organizojnë, rishikojnë dhe 
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të editojnë metodën personale të mësimdhënies; të ushtrojnë dhe 

të aftësohen në mbajtjen e mësimit nëpër shkolla fillore dhe të 

mesme të ulët. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95      - 10 

94 – 88      – 9 

87 – 79      – 8 

78 – 67      – 7 

66 – 51      – 6 

 

Prania në klasë                  10 

Pjesëmarrja në klasë         12 

Detyrat e shtëpisë              22 

Punimi mes-semestral       18 

Provimi me shkrim            38 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Hadfield, J., & Hadfield, C. (1999). Oxford Basics: Presenting 

New Language. Oxford: Oxford University Press. 

Harmer, J. (1998). How to Teach English. Edinburgh: Addison 

Wesley Longman Limited.   

Lindstromberg, S. (Ed.). (1997). The Standby Book: Activities 

for the Language Classroom. In P. Ur (Ed.). Cambridge 

Handbooks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Lindstromberg, S. (Ed.).(1990). The Recipe Book: Practical 

Ideas for the Language Classroom.Edinburgh: Longman Group 

Limited.  

Marsland, B. (1998). Lessons from Nothing: Activities for 

Language Teaching with Limited Time and Resources. In P. Ur 

(Ed.). Cambridge Handbooks for Language Teachers. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Rinvolucri, M. (2002). Humanising Your Coursebook: Activities 

to Bring Your Classroom to Life. In M. Burghall (Ed.). 
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Professional Perspectives. Addlestone: Delta Publishing. 

Ur, P. (1991). A Course in Language Teaching: Practice and 

Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ur, P., & Wright, A. (1992). Five-minute Activities: A Resource 

Book for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

www.teachingenglish.org.uk/think/methodology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Nr. Lënda: ANGLISHTE PER QELLIME AKADEMIKE I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

4 orë në javë, 60 gjithsej, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Anglishtja për qëllime akademike është një kurs i integruar në 

shkathtësi, që do të thotë se studentët do të zhvillojnë 

shkathtësitë e tyre në lexim, shkrim, dëgjim dhe të folur në 

kontekst akademik. Kursi përfshin tema dhe tekste që do të jenë 

me interes për studentët nga të gjitha disiplinat. Niveli B2 sipas 

Kornizës së Përbashkët Evropian të Referencës (CEFR) u 

referohet studentëve të nivelit BA të cilët janë përdorues të 

pavarur të gjuhës angleze dhe nga të cilët kerkohet që të 

paraqesin punën e tyre në anglisht. Gjuha në të cilën 

përqëndrohet ky kurs, është përzgjedhur për të qenë e një 

rëndësie të veçantë në shkrim akademik, lexim, leksione dhe 

seminare. Kursi përbëhet nga dhjetë shkathtesi të integruara të 

cilat zhvillojnë gjuhën akademike dhe aftësitë e të menduarit 

kritik që janë thelbësore në kontekste akademike. Kursi është i 

dizajnuar për t'u mundësuar studentëve që të përdorin gjuhën 

angleze në mënyrë efektive në kontekste akademike që do të 

hasin gjatë studimeve të tyre. Theksi kryesor është në 

përmirësimin e vetëbesimit dhe kompetencat e studentëve në 

përdorimin anglishtes në këto kontekste. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët do të përfitojnë nga mundësia për të praktikuar gjuhën 

në një nivel akademik. Teksti i zgjedhur u ofron studentëve 

shkathtësi akademike dhe nivel gjuhësor të nevojshëm për 

studime universitare. Studentët do të analizojnë karakteristikat e 

teksteve akademike në shkrim dhe të folur, zhvillimin e vetëdijes 

së kulturës akademike dhe poashtu mësojnë për të shmangur 

plagjiaturën. Nga hartimi i eseve, marrja e shënimeve, diskutime 

në grup, shkrimi i referencave/citimeve deri te parafrazimi i 

teksteve, studenteve u ofrohet një mori e mundësive praktike për 

të përmirësuar të gjitha shkathtësitë akademike. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria & projektet 

Testi gjysmë-semestral, Testi fund-semestral;  Provimi 

përfundimtar  

0-50    pikë  5 

51-60  pikë  6 

61-70  pikë  7 

71-80  pikë  8 

81-90  pikë  9 

91-100 pikë 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

 Hewings, M. 2012. Cambridge Academic English, Upper 

Intermediate B2, Cambridge University Press 

Gaetz, L., Phadke, S., & Sandberg, R. 2011. The Canadian 

writer’s world. Toronto: Pearson Canada. 

Bailey, Sthephen. 2006. A Handbook for International 

Students, London: Routledge.  

McCarthy, Michael & O'Dell, Felicity. 2005. English 

Collocations in Use (Edition with answers) Intermediate, 

Upper-intermediate. Cambridge: CUP.  

Powell, Mark. 2002. Presenting in English. How to Give 

Successful Presentations, Boston: Thomson-Heinle.  

McCarthy, Michael & O'Dell, Felicity. 2008. Academic 

Vocabulary in Use (Edition with answers). Cambridge: CUP.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planprogram 

S1 

Mësimdhënës:  MSc. Kushtrim Xhaferi, PhD cand. 

Nr. Lënda: HISTORI  E GJUHËS ANGLEZE 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 
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2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+2, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

 Kursi i Historisë se Gjuhës angleze do të pajisë studentët me një 

kuptim të thellë të evolucionit diakronike të gjuhës angleze dhe 

ndryshimet sociale që kanë ndodhur bashkë me transformimet 

gjuhësore në gjuhën angleze. Studentët do të njihen me fazat 

historike të gjuhës, por gjithashtu edhe me rëndësinë globale të 

gjuhës angleze në konfigurimin e vet të sotshëm si gjuhë 

botërore. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund të kursit studenti do të jetë në gjendje të: 

- njohin fazat historike dhe evoluimin e gjuhës angleze 

- kuptojnë fazat historike që kanë rezultuar në ndryshim të 

brendshëm të gjuhës angleze 

- interpretojnë zhvillimin sociolinguistik te gjuhës angleze në një 

shumëllojshmëri të konteksteve gjeografike si një gjuhë L1, 

gjuhë e dytë dhe të gjuhëve të huaja (rrathët koncentrik te 

Kachru)) 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Mësimdhënie e bazuar në ligjërata, sllajde dhe materiale  

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria dhe pjesëmarrja: 10% 

Testi gjysmë-semestral: 30% 

Provimi përfundimtar: 70% 

9 Literatura: 
The Cambridge encyclopedia of English, Crystal, D. (2009) 

 
 
 
2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Muhamet Hamiti 
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Nr. Lënda: Romanticizëm 

 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+3, 15 javë, një semestër  

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Fenomenet letrare romantike studiohen krahas 

zhvillimeve shoqërore politike dhe kulturore të asaj kohe, në 

mënyrë që të analizohet lidhja në mes letërsisë dhe trendeve më 

të mëdha ideologjike dhe kulturore: zgjerimi i subjekteve të 

poezisë (dhe letërsisë në përgjithësi) gjatë Romantizmit; Natyra; 

ndjeshmëria dhe e madhërishmja; heroi Bajronist; femininiteti, 

ngrohtësia familjare, etj. Veprat letrare që shënojnë këtë periudhë 

janë zgjedhur për t’u analizuar dhe lexuar në mënyrë të 

hollësishme, e në veçanti ato që shërbejnë si subjekte studimore 

rreth çështjeve gjithëpërfshirëse.  

 

Rezultatet e pritura: 

 

 

1) Studentët do të njihen me veçoritë më të rëndësishme të 

Romantizmit anglez (shih anën e majtë); 

2) Ata do të mund të krahasojnë letërsinë romantike angleze 

me atë evropiane, amerikane, dhe shqiptare. 

3) Njohja e disa nga poezive më të zgjedhura të letërsisë 

angleze (Wordsworth, Coleridge, Keats).  

4) Zhvillimi i aftësive interpretuese dhe kërkimore. 

 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata dhe orë seminarike. Pasi që thelbi i kësaj lënde përbëhet 

nga poezi mjaft të pasura, studentët duhet që paraprakisht t’i 

lexojnë ato ashtu që leximi më i hollësishëm dhe rileximi i tyre të 

bëhet në klasë. Gjatë ligjëratave studentët do të nxiten të 

diskutojnë me njëri-tjetrin dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre 

analitike. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi do të bëhet në bazë të rezultateve të mësimit, në 

mënyrë të vazhdueshme, përfshirë këtu aktivitetet në klasë, 

kryerjen e detyrave, rezultatet e testit gjysmë-semestral dhe atij 
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përfundimtar. Ndarja e përqindjes për përcaktimin e 

vlerësimit/notimit: 

Pjesëmarrja dhe përfshirja në diskutim gjatë ligjëratave 20%; 

Testi gjysmë-semestral 40%; 

Testi përfundimtar 40%. 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

 I. TEKSTET KRYESORE (LITERATURA BAZË) 

 

a. Poezi 

William Blake: "The Lamb", "The Tyger", "Love's Secret", "A 

Poison Tree", "The Sick Rose" "'Ah! Sun-flower'", "Jerusalem", 

“London”; 

Robert Burns: “To a Mouse”, "A Red, Red Rose"; 

William Wordsworth: "The Rainbow", "The Solitary Reaper", 

"Upon Westminster Bridge", "She Dwelt among the Untrodden 

Ways", "I Wandered Lonely as a Cloud", " 

Samuel Taylor Coleridge: “Kubla Khan”; The Rime of the Ancient 

Mariner; 

George Gordon Byron: Childe Harold (Canto II); "She Walks in 

Beauty", "When We Two Parted", "So, We'll Go No More a 

Roving"; 

Percy Bysshe Shelley: "Ozymandias", "Ode to the West Wind", 

"The Cloud", When the Lamp Is Shatter'd"; 

John Keats: "When I Have Fears", "Ode to a Grecian Urn"; "Ode to 

Autumn".  

 

b) Teori dhe Kritikë Letrare angleze 

 

William Wordsworth, nga “Preface to Lyrical Ballads”, f. 262-274 

Samuel Taylor Coleridge, nga Biographia Literaria, f. 474-485, 
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    “Lectures on Shakespeare”, f. 485-

488 

Thomas De Quincey, “On the Knocking at the Gate in Macbeth”, f. 

569-572 

Percy Bysshe Shelley, nga A Defense of Poetry, f.837-850 

John Keats, nga Letters, f. 940-945, 947-948 

 

(Fragmentet dhe referencat më lartë janë nga The Norton 

Anthology of English Literature, Volumi 2, Botimi i tetë, 2006) 

 

II. LITERATURA SHTESË (kapituj të rëndësishëm) 

 

David Daiches, A Critical History of English Literature, volume 

4, Secker & Warburg, London, 1972; 
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Planprogram  

S1 

Mësmdhënës:  MSc. Osman Buleshkaj, PhD cand. 

Nr. Lënda: UDHEHEQJE INSTITUCIONALE 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semester VI 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë, 1 semester 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe 

qëllimi i lëndës 

 

Qëllimi i këtij kursi është që të studiojë udhëheqjen se si ndikon 

në planifikimin dhe aktivitetet e shkollave. Për më tepër, ky kurs 

do të zhvillojë njohuritë e studentëve dhe aftësitë personale në 

udhëheqje duke planifikuar dhe përfshirë të tjerët në përcaktimin 

e drejtimit të shkollave. Ky kurs buron nga literatura që 

përcakton udhëheqjen si synim dhe rrugëtim të drejtimit për një 

grup apo projekt. Njerëzit që udhëheqin, e bëjnë këtë me një 

vizion dhe një qëllim. Ata nxisin të tjerët për të marrë pjesë në 

proces në mënyrë që vendimet të jënë të përbashkëta dhe të 

sjellin ndryshime në shkolla që përputhen me kulturën dhe 

vlerat e komunitetit të cilit i shërbejnë. Udhëheqësit e grupit 

delegojë detyrat në mënyrë të përshtatshme dhe i përcjellin ato 

për t'u siguruar se ato janë përfunduar. Udhëheqësi janë efektive 

në planifikim, zhvillim, zbatim dhe vlerësim të organizatave. 

Ata ushtrojnë gjykim të duhur për të përcaktuar një problem, 

identifikojnë se cilat kritere janë të rëndësishme, përcaktojë se 

cilat kritere janë më të rëndësishme, kërkojnë zgjidhje 

alternative, përcaktojnë afatin kohor që duhet të ndiqet për të 

përfunduar detyrën dhe rendisin zgjidhje alternative. 
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Rezultatet e pritura: 

 

 

Pas përfundimit të këtij kursi, studentët pritet të jenë në gjendje 

të: 

- përcaktojë pikat e forta personale udhëheqjes dhe mundësitë; 

- analizojnë ndikimin e udhëheqjes në organizata; 

- identifikojnë kompetencat që kontribuojnë në suksesin e 

udhëheqjes;  

- krijojnë një vizion personal të udhëheqjes. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ky kurs është organizuar për të përmirësuar efektivitetin e 

udhëheqësit duke përdorur disa rezultate të synuara. Një gamë e 

caktuar e leximeve, ligjëratave, aktiviteteve në klasë dhe detyra 

praktike janë planifikuar për të ndihmuar në arritjen e objektivave 

të identifikuara të kursit. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Studentët do të shkruajnë një memo, japin prezantime, përgatisin 

një seminar, marrin pjesë në diskutime në grup dhe u 

nënshtrohen provimeve. Nota përfundimtare e kursit do të jetë në 

bazë të rezultateve të mëposhtme: 

Vijueshmëria dhe pjesëmarrja ...…………..10% 

Projektet..........................................…………………30% 

Prezantimet ..….......………………………..……….30%  

Provimi përfundimtar …………….............................30%  

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Owens, R. G., & Valesky, T. C. (2010). Organizational 

behavior in education: Leadership and school reform (10th ed). 

Boston, MA: Pearson.  

Bolman, L. G., & Deal, T. E. (2008). Reframing organizations: 

Artistry, choice, and leadership (4th ed). San Francisco, CA: 

Jossey-Bass.  

Fullan, M. (2001). Leading in a culture of change. San 

Francisco, CA: Jossey-Bass. 
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Planprogram  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Osman Buleshkaj, PhD cand. 

Nr. Lënda: PËRKTHIM SHQIP-ANGLISHT 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti III, semester VI 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi synon të zhvillojë aftësitë në kompetencën gjuhësore, 

përkthimore dhe ndërkulturore, për të shtuar njohuritë e 

studentëve në parimet që kanë të bëjnë me përkthimin në një 

gjuhë të huaj dhe për më tej përdorimin e mjeteve të 

përkthimit. Studentët nxiten për të zgjeruar strategjitë e tyre 

mikro dhe makro në përkthimin me shkrim të teksteve nga 

shqipja ne anglisht. 

Vëmendje e veçantë i kushtohet problemeve të shpeshta në 

përkthim në lidhje me aspektin kulturor, terminologjinë, etj. 

Temat e zgjedhura diskutohen në aspektin e analizës 

kontrastive te gjuhes shqipe dhe angleze, veçanërisht në nivelet 

sintaksore dhe tekstuale, meqë fokusi është përshtatja. 
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Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët mësojnë të përdorin fjalorë të përgjithshëm dhe të 

specializuar, si dhe materiale të tjera leksikografike. Studentët 

pritet të paraqesin përkthimet e tyre dhe i krahasojnë ato  në 

aspektin pragmatik, karakteristikat tekstuale, nuancat leksikore 

dhe stil, diskutojnë variante te ndryshme perkthimi dhe burimet 

e përdorura. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Diskutime ne klasë, detyra, seminare, projekte. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Nota përfundimtare e kursit do të bazohet në këto rezultate:  

Pjesëmarrja ne klasë...……………………………..10% 

Projektet e përkthimit...................…………………30% 

Projekti gjysme-semestral...……………………….30%  

Provimi përfundimtar..…………............................30%  

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Newmark, L. (1999) Oxford English-Albanian & Albanian-

English Dictionary  

Rundell, M. ed. 2002. Macmillan English Dictionary for 

Advanced Learners. 1st edn. Oxford: Macmillan Education. 

Sinclair, J., L. Clari, M., eds. 2004. Collins COBUILD 

Advanced Learner’s English Dictionary. 4th edn. London: 

HarperCollins Publishers. 

Summers, D., ed. 2003. Longman Dictionary of 

Contemporary English. 4th edn. Harlow, Essex: Pearson 

Education Limited. 

Wehmeier, S., ed. 2005. Oxford Advanced Learner’s 

Dictionary of Current English. 7th edn. Oxford: Oxford 

University Press. Woodford, K., G. Jackson eds. 2003. 

Cambridge Advanced Learner’s Dictionary. 2nd edn. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Butterfield, J., ed. 2003. Collins English Dictionary. 6th edn. 

Glasgow: HarperCollins Publishers. 

Soanes, C., A. Stevenson eds. 2003. Oxford Dictionary of 

English. 2nd edn. Oxford: Oxford University Press. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.co.uk/dp/1908357711/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2/253-6153730-1048110?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_r=PTPA6D0F0MGS05G57NZE&pf_rd_t=201&pf_rd_p=569136327&pf_rd_i=0198603223
https://www.amazon.co.uk/dp/1908357711/ref=pd_lpo_sbs_dp_ss_2/253-6153730-1048110?pf_rd_m=A3P5ROKL5A1OLE&pf_rd_s=lpo-top-stripe&pf_rd_r=PTPA6D0F0MGS05G57NZE&pf_rd_t=201&pf_rd_p=569136327&pf_rd_i=0198603223
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Planprogram 

S1 

Lecturer: MSc. Sazan Kryeziu, PhD cand. 

No. Lënda: LETËRSI AMERIKANE E SHEKULLIT XIX 

1 Programi studimor: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti: Viti III; semestri 6 

3 Obligative/Zgjedhore: Zgjedhore  

4 Kohëzgjatja: 15 javë 

5 ECTS kredi: 5 

6 

Përshkrimi i lëndës dhe 

qëllimi: 

 

Qëllimi i kësaj lënde është që t’i njohë studentët me letërsinë 

dhe kulturën e shekullit të 19-të si dhe të eksplorojë lëvizjet e 

Transendentalizmit, Romantizmit, Realizmit dhe Natyralizmit 

përmes veprave të zgjedhura të shkrimtarëve më përfaqësues të 

shekullit të 19të. Tekstet do të studiohen përgjatë 

transformimeve kulturore dhe shoqërore-politike të cilat shpunë 

edhe në shfaqjen dhe formimin e këtyre lëvizjeve.  
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Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

 

 

Në përfundim të semestrit studentët: *Do të kenë nxënë njohuri 

themeltare mbi letërsinë dhe kulturën amerikane të shekullit të 

19-të që kishte për qëllim shtrirjen e ndikimit të saj edhe në 

epokat e ardhme * Do të jenë të aftë të shquajnë zhvillimin e 

koncepteve themelore amerikane në trendet letrare dhe kulturore 

në shekullin e XX.   

7 
Metodologjia 

mësimore:  

Ligjërata, seminare, teste, prezantime, provimi përfundimtar 

8 
Metoda e vlerësimit dhe 

kriteret: 

Studentët duhet ta kenë të qartë se lënda e letërsisë kërkon 

prani të rregullt në klasë dhe pjesëmarrje aktive në 

diskutimet gjatë orës mësimore. Studentët nxiten të studiojnë 

materialin e caktuar para ardhjes në orën mësimore. Është 

shprehi e mirë pune që çdo tekst të lexohet paraprakisht me 

qëllim që të arrihet të kuptuarit tërësor i tekstit.   

Vijimi i rregullt 10%; pjesëmarrja aktive në debate, diskutime 

dhe/ose punimi seminarik 20% testi gjysmësemestral 30%; 

provimi përfundimtar  40% 

 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Teksti bazë: The Norton Anthology of American Literature, 

edited by Nina Baym, (shorter sixth edition), 2003. 

Bibliografia e sugjeruar 

 

1. Richard Gray, A History of American Literature, 

Blackwell, 2012 (relevant parts). 

 

2. The New Pelican Guide to English Literature: Volume 9. 

American Literature, edited by Boris Ford, 1995.  

 

3. Gregg Crane, The Nineteenth – Century American 

Novel, Cambridge University Press, 2007.  

 

4. Melissa McFarland Pennell, Masterpieces of American 

Romantic Literature, Greenwood Press., 2006.  
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2.14 Planprogrami semestral  

S1 

Mësimdhënësja:  Prof.ass.dr.SERMIN TURTULLA 

Nr. Lënda: SHKATHTESITE E HULUMTIMIT 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda synon t’i zhvillojë shkathtësitë e hulumtimit frytdhënës në 

gjuhën angleze dhe të pasurojë të kuptuarit e përmbajtjes duke i 

forcuar aftësitë e tyre të hulumtimit sipas metodës TBA (task-

based approach). Gjithashtu ka për qëllim t’i zhvillojë aftësitë e 

mendimit kritik rreth teknikave të hulumtimit që më së shumti i 

përshtaten nevojave individuale të studentes apo të studentit. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund të lëndës studentet/ët do të jenë në gjendje t’i 

identifikojnë idetë kryesore dhe hollësirat në kuadër të 

shkathtësive të hulumtimit; sintezojnë të dhënat dhe t’i rrahin 

çështjet, zhvillojnë shkathtësitë e tyre të mendimit e të 

parashtrimit të pyetjeve; ndërthurin shkathtësitë për fusha të 

veçanta të hulumtimit; të zgjerojnë aftësitë e tyre të shfrytëzimit 

të bibliotekave, të marrjes së shënimeve, të shkrimit të eseve, të 

hulumtimit të çështjeve, të leximit të llibrave dhe të artikujve 

kërkimor dhe akademik. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95      - 10 

94 – 88      – 9 

87 – 79      – 8 

78 – 67      – 7 

66 – 51      – 6 

 

Pjesëmarrja në klasë         26 

Detyrat e shtëpisë             32 

Provimi përfundimtar       42 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Cottrell, S. (2013).The study skills handbook (4th ed.). 

Hampshire:Palgrave Macmilian. 

Clines, R. & Cobb, E. R. (2015). Research Writing Simplified: A 

Documentation Guide(8th ed.). New Jersey:  Pearson Education 

McGrath, J. & Coles, A. (2013). Your education research project 

companion (2nd ed.). New York: Routledge. 

Waters, M. & Waters, A. (1995). Study Tasks in English: 

Student’s book. Cambridge: Cambridge University Press. 
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Planprogram 

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Teuta Agaj, PhD cand. 

Nr. Lënda: ANALIZË TEKSTI 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 
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3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+2, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi i Analizës së Tekstit ka një aplikim të gjerë në fushën e 

kërkimit tekstual. Kursi do të fokusohet në tre komponentë: 

tematik, strukturor dhe analizë teksti te zhnrave te ndryshëm të 

cilët detyrojnë njëri-tjetrin dhe të përcaktojë natyrën dhe statusin 

e tekstit, të cilën kursi do të hulumtojë si një hyrje në këtë fushë 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Ky kurs synon të rrisë të kuptuarit e studentëve në lidhje me 

zbatimin e mundshëm të parimeve themelore në analizën e 

tekstit dhe hulumtimin në analizën e tekstit. Kursi fokusohet si i 

tillë në leksione njohëse dhe aplikimet e drejtpërdrejta në 

analizën e tekstit. 

Pas përfundimit me sukses, studentët do të jenë në gjendje të: 

- demonstrojnë aftësinë për të hetuar fenomene 

- njohin korpusin bazë të literaturës dhe bëjnë dallimet e 

nevojshme 

- demonstrojnë interpretimin dhe analizën e tekstit duke filluar 

nga strukturat mikro në fenomene letrare në përgjithësi 

-gjykojnë vlefshmërinë e testeve individualisht ose 

interpretimeve 

- kategorizojnë llojet dhe gjinitë letrare që janë forma themelore 

të letërsisë 

- zgjedhin literaturë që qëndron personale për të shtuar 
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kreativitetin për të hyrë në studimet profesionale në përgjithësi. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

 

Ligjërata, detyra në klasë dhe projekte  

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

- Pjesëmarrja dhe angazhimi në mësim: 10% 

- Detyra: 10% 

- Testi gjysmë-semestral: 20% 

- Provimi final: 60% 

9 

 

Literatura: 

 

 

Van Dijk, T. Text and Context. Explorations in the Semantics 

and Pragmatics of Discourse. 1992 (Singapore)  

 

Dooley, H. & S. Levinsohn, Analyzing Discourse, a manual of 

basic concepts. 2000 (University of North Dakota) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

117 
 

 
 
 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Muhamet Hamiti 

Nr. Lënda: Letërsi Viktoriane 

 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+3, 15 javë, një semestër (V) 

5 ECTS kreditë: 7 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kjo lëndë përbën një analizë të Letërsisë Viktoriane, nga vitet e 

’30-ta deri në fund të shekullit 19-të, duke përfshirë kështu poetët 

dhe shkrimtarët më të dalluar të kësaj periudhe. Do të shqyrtohen 

temat kryesore të Letërsisë Viktoriane, si çështjet lidhur me 

gjininë, klasën, industrializimin, zhvillimin, reformat shoqërore, 

dhe fenë.  

Një numër i caktuar veprash që shënojnë këtë periudhë janë 

zgjedhur për t’u diskutuar dhe analizuar gjatë orëve mësimore.  

Alfred Tennyson, Robert Browning, Matthew Arnold, dhe Dante 

Gabriel Rossetti janë poetët viktorianë për të cilët do të 

diskutohet në këtë lëndë. 

Romani do të mbizotëroj në këtë lëndë, me autorë si Charles 

Dickens, William Makepeace Thackeray,  The Brontë sisters, 

George Eliot, dhe Thomas Hardy. 

 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët do të njihen me letërsinë e shekullit të 19-të në fund të 

këtij kursi. Ata do të mësojnë për shkëputjen e poezisë angleze 

nga periudha Romantike, por edhe ndikimin e saj në periudhën 

Viktoriane, si dhe ngritjen e prozës letrare si forma më e 

përhapur e krijimit në gjysmën e dytë të shekullit të 19-të. 

Studentët do të zotërojnë njohuri rreth zhvillimit të fenomeneve 

letrare në fund të shekullit 19-të, pra vitet e ’90-ta, ndryshe e 
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njohur edhe si estetika e fin de siecle. 

Kjo lëndë do t’u ndihmoj studentëve të zgjerojnë njohuritë e 

tyre rreth letërsisë Viktoriane; do t’ua mundësoj atyre të 

dallojnë fenomenet letrare që i takojnë kësaj periudhe, si dhe 

letërsisë angleze në përgjithësi. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata dhe orë seminarike. Pasi që thelbi i kësaj lënde 

përbëhet nga vepra të shquara letrare, dhe disa poezi të 

zgjedhura, studentët duhet që paraprakisht të lexojnë këto vepra, 

ashtu që leximi më i hollësishëm dhe rileximi i tyre të bëhet në 

klasë. Gjatë ligjëratave studentët do të nxiten të diskutojnë me 

njëri-tjetrin dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre analitike. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi do të bëhet në bazë të rezultateve të mësimit, në 

mënyrë të vazhdueshme, përfshirë këtu aktivitetet në klasë, 

kryerjen e detyrave, rezultatet e testit gjysmë-semestral dhe atij 

përfundimtar. Ndarja e përqindjes për përcaktimin e 

vlerësimit/notimit: 

Pjesëmarrja dhe përfshirja në diskutim gjatë ligjëratave 20%; 

Testi gjysmë-semestral 40%; 

Testi përfundimtar 40%. 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

  1. LITERATURA BAZË 

 

Poezi dhe një ese mbi poezinë 

Alfred Tennyson: “Mariana”; “The Lotos-Eaters”; “Ulysses”; 

“Tears, Idle Tears”; “The Eagle”; “Crossing the Bar”. 

Robert Browning: “Porphyria’s Lover”; “My Last Duchess”; 

“Home-Thoughts, from Abroad”.  

Mathew Arnold:”Dover Beach”;  (essay)“The Study of Poetry”. 

Dante Gabriel Rossetti: “The Blessed Damozel”; “The Sonnet”. 

Gerard Manley Hopkins: “Spring”, “Pied Beauty”. 
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Prozë letrare/romane dhe një komedi 

Charles Dickens: Oliver Twist, A Christmas Carol; David 

Copperfield (excerpts);  

Charlotte Brontë: Jane Eyre 

Emily Brontë: Wuthering Heights 

George Eliot: Silas Marner  

Thomas Hardy: Tess of the D’Urbervilles 

Oscar Wilde, The Picture of Dorian Gray  (novel), or The 

Importance of Being Earnest (comedy) 

Literaturë shtesë 

1. David Daiches, A Critical History of English Literature, 

volumes 3 & 4, Secker & Warburg, London, 1972; 

2. Romantics and Victorians, edited by Nicola J. Watson and 

Shafquat Towheed, The Open University, Bloombsbury 

Academic, 2012 

3. The Victorian Novel, Edited and with an Introduction by 

Harold Bloom, 2004 

4. Harold Bloom, Novelists and Novels, Chelsea House 

Publishers, Philadelphia, 2005 
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2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Nazli Tyfekci, PhD cand. 

Nr. Lënda: Anglishtja per Qellime Akademike II 

1 Programi i studimit: Gjuhe dhe Letersi Angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

Nje semester akademik  

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

1. Studentët do të të zhvillojnë vetëdijen eavancuar të strukturës 

së gjuhës angleze përmes analizës kontrastive- niveli C1 

2. Studentët do të kategorizoj revista sipas zhanër (popullore, 

profesionale, ose akademike). 

3. Studentët do të integrojnë informacionin e mbledhur nga 

revista dhe tekste të tjera nga anglishtja në projekte, punime 

seminarike dhe fusha të tjera lëndore te studiuara njëkohësisht në 

nivelet paraprake, si lexues të pavarur të teksteve akademike. 
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Rezultatet e pritura: 

 

 

1.Studentët do të jenë në gjendje të zhvillojnë ndërgjegjësimin  e  

  strukturave te avancuara  gramatikore të gjuhës angleze, niveli 

C1 

2. Do te zhvillojne të kuptuarit më të lartë të nivelit të 

organizimit te paragrafit, duke përfshirë: krahasime, shembuj 

dhe analogji, organizimin kronologjik, shkakun dhe efektin, 

hipotezat dhe provat, arsyetimin: deduktive dhe induktive. 

3. Do te jene ne gjendje të analizojën kohezionin: referencën dhe 

lidhesat 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Leximin e udhëzuar, punë në grupe, ligjërata interactive 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 

Pjesemarrja active dhe aktivitetet 5% 

Detyrat (seminaret) 25% 
   

Kuizet 10% 
   

Testi final 60% 
    

9 

 

Literatura: 

 

 

English for Academic Purposes: A Guide and Resource Book for 

Teachers (Cambridge Language Teaching) 

Ken Hyland. (2010). English for academic purposes: an 

advanced resource book  

R.R.Jordan. ( 2010). English for Academic Purposes. Cambridge  
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Planprogram 

S1 

Mësimdhënës:  MSc. Osman Buleshkaj, PhD cand. 

Nr. Lënda: PLANIFIKIMI I ORËS MËSIMORE 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë, 1 semestër 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Në këtë kurs studentët do të mësojnë se si duhet të hartuar planet 

mësimore për nevojat e studentëve të tyre dhe nivelit të gjuhës së 

tyre përmes analizës së gjuhës përmbajtësore dhe kërkesave 

njohëse. Kursi fokusohet që të mësojë studentët në kordinimin e 
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objektivave të gjuhës me standardet e aplikuara në shkollë. Kursi 

gjithashtu ofron njohuri se si të ndryshojnë materialet ekzistuese 

të kursit, si dhe zhvillimin dhe organizimin grafik dhe kornizën 

gjuhësore për të mbështetur qasjen e ELL në përmbajtje. Analiza 

e teorive të të nxënit të gjuhës së dytë do të zbatohet në 

planifikimin e mësimit. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje 

të: 

      - konceptojnë teoritë e përvetësimin e gjuhës së dytë si ato 

zbatohen për planifikimin e mësimeve nëpërmjet shënimeve; 

      - vlerësojnë nevojat gjuhësore të studentëve; 

      - identifikojnë përmbajtjen e fjalorëve të veçantë, 

strukturën gramatikore dhe funksionet gjuhësore të nevojshme 

që një student të ketë sukses në mësim; 

      - shkruajnë rezultatet e mësimin të gjuhës që lidhen me 

aftësinë gjuhësore dhe njohëse të studentëve  në përputhje me 

standardet e miratuara të shkollës;  

      - përshtasin planet e mësimit që përmbush rezultatet e 

nxënies të përshkruara në objektivat e mësimit; 

     - modifikojnë materiale që mbështesin qasjen e ELL në 

përmbajtje; 

     - përdorin një shumëllojshmëri të gjerë të modeleve grafike 

dhe kornizave gjuhësore për të mbështetur qasjen ELL në 

përmbajtje; 

     - zhvillojnë lloje të aktiviteteve të përshtatshme për aftësitë 

njohëse dhe gjuhësore të ELL; 

     - përfshijnë komunitetin dhe kulturën në planifikimin e 

mësimit. 

7 Metodat e Ligjërata dhe diskutime tutoriale 
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mësimdhënies:  

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

- Vijueshmëria dhe angazhimi në mësim: 10% 

- Projektet: 30% 

- Testi gjysmë-semestral: 30% 

- Provimi përfundimtar: 30% 

9 

 

Literatura: 

 

 

Prégent, Richard. (2000). Charting your course: How 

to prepare to teach more effectively. Madison, 

Wisconsin: Atwood Publishing. 

Skowron, Janice. (2006). Powerful lesson planning: 

Every teacher’s guide to effective instruction. 

Thousand Oaks, California: Corwin Press. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Nazli Tyfekci, PhD cand. 

Nr. Lënda: Shkathtesite e Prezantimit 

1 Programi i studimit: Gjuhe dhe Letersi Angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

Nje semester akademik 

5 ECTS kreditë: 4 
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

 Kjo lende eshte e  dizajnuar për të ushtruar ligjerata, trajnim dhe 

përvojë në ushtrimin e prezantime efektive me gojë në mjedise të 

ndryshme akademike. Ajo është menduar për studentët që kanë 

pak ose aspak përvojë për të ushtruar prezantime formale në 

gjuhen angleze. 

Përveç perqendrimit ne përmbajtje, strukture dhe dhe ne 

ushtruarimin e  prezantimeve gojore , disa aspekte të të folurit 

publik do të jenë të theksuara po ashtu, duke përfshirë shqiptim, 

volumin, intonacionin dhe gjestet, për të ndihmuar dhe 

përmirësuar aftësitë e përgjithshme të prezantimit të studentëve. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Pjesëmarrja e suksesshme në këtë kurs do të rezultojë në: 

• Praktike mbi analizen e  strukturës, përmbajtjes dhe ushtrimin e 

llojeve të ndryshme të prezantimeve me gojë. 

• Planifikimi e përvojave, organizimin dhe dhënien e prezantime 

gojore. 

• Ndërgjegjësimi i përmirësuar i aftësive verbale dhe joverbale të 

komunikimit.  

• Strategjitë dhe teknikat e projektimit te prezantimeve efektive ne 

PowerPoint. 

• Strategjitë dhe teknikat për trajtimin e pyetjeve dhe komenteve 

te audiencës  

• Video arkiva e prezantimeve te studenteve me komente te 

instruktorit ( ligjeruesit). 

 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Punë individuale, punë në grup, mësimdhënie  e bazuar 

komunikim prezantime 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Për të marrë  notë kaluese studenti 

duhet: 

• Marrë pjesë në të paktën 90% të 

orëve të planifikuara. 

• Duhet të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në klasë. 

• Duhet  ti përfundojne me sukses të 

gjithë 7 prezantimet në klasë. 
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• Duhet të shkruajne dhe të paraqesin një reflektim 
të shkurtër mbi 5 prezantimet e para. 

 
 

     

9 

 

Literatura: 

 

 

Libri nuk do te jete I nevojshem ne kete lende. Skriptat ose 

burimet elektronike do ti sigurohen studenteve nga ana e 

ligjeruesit. 
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Planprogram 

S1 

Mësimdhënës: MSc. Sazan Kryeziu, PhD cand. 

No. Lënda: LETËRSI BOTËRORE 

1 Programi studimor: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti  4; semestri VII  

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 Kohëzgjatja: 15 javë 

5 ECTS Credi: 4 

6 

Përshkrimi i lëndës dhe 

qëllimi: 

 

Lënda merret me studimin dhe vlerësimin e kuptimit njerëzor, 

kulturor, letrar,  të veprave të mëdha të Perëndimit dhe traditave 

letrare jo-perëndimore. Synim kryesor i orës mësimore është t’i 

jape shtysë të kuptuarit të veprave në kontekstet e tyre kulturore 

dhe historike dhe vlerave njerëzore të cilat bashkojnë traditat e 

ndryshme letrare. Pedagogjia e lëndës i kushton vëmendje të 

veçantë të menduarit kritik dhe shkrimit, brenda kornizës së 

diversitetit kulturor si dhe analizës krahasimtare dhe inter-

disiplinare. Kjo është një lëndë kushtuar leximit të vëmendshëm 

dhe vlerësimit të disa prej teksteve më të  rëndësishme letrare në 

botë, të cilat ishin shkruar në një periudhë kur shkrimi ishte 

medim dominant.  

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

 

 

Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të jenë të aftë të 

nxënë njohuri themeltare mbi autorët e mëdhenj dhe format e 

letërsisë perëndimore dhe botërore (poezi, roman, dramë), nga 

fillet e dijes njerëzore e gjer në shekullin XX.   

7 
Metodologjia e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste, prezantime, provimi përfundimtar. 

8 
Metodat e vlerësimit 

dhe kriteret: 

Studentët duhet ta kenë të qartë se lënda e letërsisë kërkon 

prani të rregullt në klasë dhe pjesëmarrje aktive në 

diskutimet gjatë orës mësimore. Studentët nxiten të 

studiojnë materialin e caktuar para ardhjes në orën 

mësimore. Është shprehi e mirë pune që çdo tekst të 

lexohet paraprakisht me qëllim që të arrihet të kuptuarit 
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tërësor i tekstit.   

Vijimi i rregullt 10%; pjesëmarrja aktive në debate, diskutime 

dhe/ose punimi seminarik 20% testi gjysmësemestral 30%; 

provimi përfundimtar  40% 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Lista e Leximeve: 

 

The Hebrew Bible (Tanakh) – “The Song of Songs” 

Homer – “Odyssey” 

Dante Alighieri – “Inferno”  

Leo Tolstoy – “Father Sergius” 

Guy de Maupassant – “Alien Hearts” 

Rabindranath Tagore – “Gitanjali” 

Henrik Ibsen – “Hedda Gabler” 

Rainer Maria Rilke – “Selected Poems” 

Isaac Bashevis Singer – “The Slave” 

Jorge Luis Borges – “The Aleph” 
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Planprogram  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Osman Buleshkaj, PhD cand. 

Nr. Lënda: PËRKTHIM PROFESIONAL 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhor 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë, 1 semester 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Kursi ka për qëllim zhvillimin e aftësive të nevojshme për 

përkthimin profesional të gjuhës angleze në gjuhën shqipe dhe 

anasjelltas. Kursi është projektuar për studentët të cilët zotërojnë 

nivelin e lartë të aftësive në gjuhën angleze dhe shqipe. 

Studentët do të mësojnë konceptet e teorisë së përkthimit dhe 

praktikës dhe do të fitojnë aftësi në përkthimin e teksteve nga 

zhanre të ndryshme. Teknikat e të mësuarit me projekte do të 

aplikohen në këtë kurs. Duke punuar në projekte të ndryshme të 

përkthimit, studentët ballafaqohen me probleme (psh, çështjet që 

përfshijnë terminologjinë, stilin, strukturën, kulturën, 

idiomatikën dhe natyrshmërinë) dhe poashtu do të mësojnë 

shkathtësitë e zgjedhjes së problemeve. Procesi dhe cilësia e 

përkthimit do të jenë fokusi i kursit.  

Rezultatet e pritura: 
Në fund të semestrit, studenti do të: 

- demonstrojë njohuri të koncepteve të teorisë dhe praktikës së 
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përkthimit; 

- jetë në gjendje për të analizuar një tekst, të hartojë një qasje 

për të përkthyer atë që të përmbush nevojat e një situatë të 

veçantë dhe të ofrojë përkthime cilësore me formatin e 

duhur; 

- njihet me burime të përkthimit dhe përdorimin e tyre në 

mënyrë efektive; 

- jetë në gjendje për të përdorur një sërë të protokolleve të 

përkthimit për të ndjekur problemet dhe zgjidhjet, duke 

siguruar burime për projekte të përkthimit në të ardhmen; 

- jetë në gjendje për të bashkëpunuar me studentë të tjerë dhe të 

ofrojë kolegëve reagime konstruktive; 

- ngrit vetëdijen rreth përkthimit / interpretimit në komunitet 

përmes punës së mësuar gjatë shërbimit. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Diskutime, detyra, protokollet për përkthim, projekte. 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Nota përfundimtare e kursit do të bazohet në këto rezultate:  

Pjesëmarrja në mësim.……………………………..10% 

Protokollet dhe projektet e përkthimit…………45% 

Projekti gjysmë-semestral...……………………….10%  

Projekti përfundimtar……………………………...10%  

Provimi përfundimtar...…………............................15%  

Përkthimi në terren..............…………...…………..10% 

9 

 

Literatura: 

 

 

Artikujt për lexim do t'u dërgohen studentëve, të cilët duhet të 

lexojnë artikujt e caktuar deri më datën e duhur. (Nuk do të 

ketë tekst në këtë kurs.) 

Referencat: 

Ashworth, D. (m.s.) a. The translator’s kaleidoscope of roles. 

Ashworth, D. (m.s.) b. Freedom from the source: A 

translation process protocol.  

Gile, D. (2009). Basic concepts and models for interpreter 

and translator training. Amsterdam/Philadelphia: John 

Benjamins.  

Hasegawa, Y. (2012). The Routledge course in Japanese 

translation. London & New York: Routledge. 
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2.14 Planprogrami semestral  

S1 

Mësimdhënësja:  Prof.ass.dr.SERMIN TURTULLA 

Nr. Lënda: MESIMI PRAKTIK 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semesteri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

8 javë 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda synon t’i përgatit studentët si praktikantë të cilët kanë 

njohuritë teorike të duhura dhe shkathtësitë për të filluar 

praktikën e tyre në mësimdhënie në jetën e vërtetë. Mësimi 

praktik i cili zgjat dy muaj i ofron studentëve mundësitë për të 

ndërthur teorinë me praktikën, derisa ata angazhohen në 

dinamikën dhe mjediset e llojllojshme të klasave ku ata mund të 

gdhendin dijen e tyre, shkathtësitë dhe tendencat që i kanë 

zhvilluar si pjesëmarrësit aktiv në lëndët e metodologjisë.  
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Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund të lëndës studentët do të jenë në gjendje të ndërthurin 

teorinë e praktikën dhe fillojnë të përdorin njohuritë e tyre të 

hulumtimeve të tanishme mbi mësimdhënien dhe nxënien; 

angazhohen në reflektimin kritik derisa sprovojnë metodat e reja, 

pasurojnë, organizojnë, rishqyrtojnë, and zbulojnë stilin e tyre 

personale në mësimdhënie. Përmes kësaj lënde studentët mësues 

do të fitojnë themelet e nevojshme për zhvillimin e vazhdueshëm 

professional.  

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95      - 10 

94 – 88      – 9 

87 – 79      – 8 

78 – 67      – 7 

66 – 51      – 6 

 

Prania në shkollë                26 

Portofolio e mësimdhënies   32 

Performanca e mësuesit      42 

9 

 

Literatura: 

 

 

Hadfield, J., & Hadfield, C. (1999). Oxford Basics: Presenting 

New Language. Oxford: Oxford University Press. 

Harmer, J. (1998). How to Teach English. Edinburgh: Addison 

Wesley Longman Limited.   

Lindstromberg, S. (Ed.). (1997). The Standby Book: Activities 

for the Language Classroom. In P. Ur (Ed.). Cambridge 

Handbooks for Language Teachers. Cambridge: Cambridge 

University Press.  

Lindstromberg, S. (Ed.).(1990). The Recipe Book: Practical 

Ideas for the Language Classroom.Edinburgh: Longman Group 

Limited.  

Marsland, B. (1998). Lessons from Nothing: Activities for 

Language Teaching with Limited Time and Resources. In P. Ur 

(Ed.). Cambridge Handbooks for Language Teachers. 

Cambridge: Cambridge University Press.  

Rinvolucri, M. (2002). Humanising Your Coursebook: Activities 

to Bring Your Classroom to Life. In M. Burghall (Ed.). 

Professional Perspectives. Addlestone: Delta Publishing. 
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Ur, P. (1991). A Course in Language Teaching: Practice and 

Theory. Cambridge: Cambridge University Press. 

Ur, P., & Wright, A. (1992). Five-minute Activities: A Resource 

Book for Language Teachers. Cambridge: Cambridge University 

Press.  

www.teachingenglish.org.uk/think/methodology 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Nr. Lënda: TË NXËNIT E GJUHËS SË PARË DHE TË DYTË 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

4 orë në javë, 60 gjithsej, 15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Ky kurs është një hyrje në fushën e përvetësimit të gjuhës dhe ka 

për qëllim njoftimin e studentëve me konceptet e mëdha në 

fushën e përvetësimit të gjuhës së fëmijëve, dygjuhësinë dhe 

shumëgjuhësinë. Kursi analizon faktorët e ndryshëm që ndikojnë 

në procesin e te nxënit të gjuhës si mosha, mjedisi gjuhësor, 

aftëesitë njohëse, konteksti shoqëror, motivimi dhe përvetësimi. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët do të jenë në gjendje të: 

- Kuptojnë dallimet dhe ngjashmëritë ndërmjet përvetësimit të 

gjuhës së parë dhe të nxënit e gjuhës së dytë apo të nxënit e 

shumë gjuhëve; 

- Kuptojnë rolin e faktorëve të ndryshëm që ndikojnë në 

përvetësimin e gjuhës si mosha, transferimi, dhe mjedisi gjuhësor 

dhe shoqëror; 

- Zhvillojne dhe kuptojnë se si mësohet gjuha si gjuhë e parë ose 

si gjuhë e dytë; 

- Diskutojne mundësitë për përvetësimin e gjuhës së dytë dhe 

nëse përvetësimi i gjuhës se dytë është fituar duke përdorur të 

njëjtat aftësi dhe burime qe shfrytëzohen për përvetësimin e 

gjuhës së parë; 

  - Diskutojne faktorët e ndryshëm ndër dhe intrapersonal që 

ndikojnë në përvetësimin e suksesshëm të një gjuhe të dytë. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste, projekte hulumtimi, prezantime 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria & projektet 

Testi gjysmë-semestral, Testi fund-semestral;  Provimi 

përfundimtar  

0-50    pikë  5 

51-60  pikë  6 

61-70  pikë  7 

71-80  pikë  8 

81-90  pikë  9 

91-100 pikë 10 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

135 
 

9 

 

Literatura: 

 

 

 Lightbown, P. & Spada, N. (2013). How Languages are Learned 

(revised). Oxford University Press 

 

Ortega, L. (2009). Understanding second language acquisition. 

London: Hodder. ISBN-13: 978-0340905593 

 

Gass, S., & Selinker, L. (2008). Second language acquisition: An 

introductory course (3rd Edition). New York: Routledge. 

 

Yule, G. (2014). The study of language (5th ed.). Cambridge: 

Cambridge University Press, pp. 8-19, 137-170. 

 

      Lightbown, P. M., & Spada, N. (2006). How Languages Are 

Learned. New York: Oxford University Press, pp. 10-24, 29-50. 

 

Ellis, R. (2003). The Study of Second Language Acquisition. New 

York: Oxford University Press, pp. 1-299. 
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Planprogram 

S1 

Mësimdhënës: MSc. Sazan Kryeziu, PhD cand. 

No. Lënda: LETËRSI MODERNE ANGLEZE 

1 Programi studimor: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV; semestri 8 

3 Obligative/ Zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja: 15 javë 

5 ECTS Credi: 7 

6 

Përshkrimi i lëndës dhe 

qëllimi:  

 

Kjo lëndë mbulon pjesët kryesore të poezisë, prozës dhe dramës 

(teknikat kryesore, interesimet, praktikuesit më të mëdhenj) 

Lista e leximeve do të përfshin: nga poezia: William Bulter 

Yeats, Thomas Eliot, Dylan Thomas, Wystan Hugh Auden, dhe 

Seamus Heaney, në prozë: romanin e James Joyce, Virginia 

Woolf, Joseph Conrad, E.M.Forster dhe D.H.Lawrence dhe në 

dramë: George Bernard Shaw me “Pygmalion” dhe Samuel 

Beckett me “Waiting for Godot” Ligjëratat përfshijnë lexime të 

detajuara të poezisë, prozës, dramës me angazhime në debate 

kritike.  

Rezultatet e pritura të 

nxënies:  

 

 

Në përfundim të semestrit studentët do të jenë të aftë të nxënë 

njohuri themeltare mbi letërsinë moderne angleze të gjysmës së 

parë të shekullit XX, gjuhën dhe modernizmin, nën-zhanret 

letrare, inovacionet estetike etj. 

7 
Metodologjia 

mësimore:  

Ligjërata, seminare, teste, prezentime, provimi përfundimtar. 

8 
Metoda e vlerësimit dhe 

kriteret: 

Vijimi i rregullt 10%; pjesëmarrja aktive në debate, diskutime 

dhe/ose punimi seminarik 20% testi gjysmësemestral 30%; 

provimi përfundimtar  40% 
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9 

 

Literatura: 

 

 

LITERATURA BAZË (Kapitujt relevantë): 

 

1. The Norton Anthology of English Literature, Vol.2, 8th 

Edition, W.W. Norton & Company, 2006. 

2. The Cambridge Companion to W.B. Yeats, edited by 

Marjorie Howes & John Kelly, Cambridge University 

Press, 2006.  

3. Holdeman, David: The Cambridge Introduction to W.B. 

Yeats, Cambridge University Press, 2006.  

4. Cooper, John Xiros: The Cambridge Introduction to T.S. 

Eliot, Cambridge University Press, 2006.  

5. The Cambridge Companion to T.S. Eliot, edited by A. 

David. Moody, Cambridge University Press, 2005.  

6. Howarth, Peter: The Cambridge Introduction to 

Modernist Poetry, Cambridge University Press, 2012.  

7. Bloom’s Major Poets: Seamus Heaney, Comprehensive 

Research and Study Guide, edited by Harold Bloom, 

Chelsea House Publishers, 2003.  

8. The Cambridge Companion to George Bernard Shaw, 

edited by Christopher Innes, Cambridge University 

Press, 2004. 

9. McDonald, Ronan: The Cambridge Introduction to 

Samuel Beckett, Cambridge University Press, 2006.  

10. Bloom’s Modern Critical Views: Samuel Beckett, edited 

by Harold Bloom, Infobase Publishing, 2011.  

11. Peters, John G: The Cambridge Introduction to Joseph 

Conrad, Cambridge University Press, 2006.  

12. Becket, Fiona: The Complete Critical Guide to D.H. 

Lawrence, Routledge, New York, USA, 2002.  

13. The Cambridge Companion to E.M. Forster, edited by 

David Bradshaw, Cambridge University Press, 2007.  

14. The Cambridge Introduction to James Joyce, edited by 

Derek Attridge, Second Edition, Cambridge University 

Press, 2004.  

15. Bulson, Eric: The Cambridge Introduction to James 

Joyce, Cambridge University Press, 2006.  

16. Seidel, Michael: James Joyce: A Short Introduction, 

Blackwell Publishers, Oxford, UK, 2002.  

17. Goldman, Jane: The Cambridge Introduction to Virginia 
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Woolf, Cambridge University Press, 2006.  

 

 
 
Planprogram  

S1 

Mësimdhënësi:  MSc. Nazli Tyfekci, PhD cand. 

Nr. Lënda: SEMINAR NË SHKRIMIN E TEMËS  

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, Semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

2+1, zgjedhore 

5 ECTS kreditë: 4 

6. 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Seminari ka për qëllim të udhëzojë studentët në përgatitjen e 

tezës së tyre, si dhe në fushën e tyre specifike të hulumtimit. 

Seminari është kategorizuar në përgjithësi për studentët e 

studimeve të letërsisë dhe atyre që kanë të bëjnë me studimin e 

gjuhës dhe gjuhësisë. Varësisht nga fusha e tyre e kërkimit, 

studentët ose do të hyjnë në seminarin për letërsinë apo për 

gjuhësinë. Këtu, mësimi ka qendër aspekte të ndryshme të 

shkrimit të tezës dhe përgatitjet tematike; studentët do të 
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mësojnë për të formuluar pyetjet e tyre për tezën dhe hipotezat, 

si dhe të mësojnë të vlerësojnë në mënyrë kritike punë të tjera 

shkencore që teorikisht do të mbështesë temën e tyre të 

zgjedhjes. Ata do të jenë në gjendje të bëjnë dallimin e metodave 

të ndryshme të hulumtimit (sasiore dhe cilësore),  si dhe 

zbatimin e tyre në temën e tyre të kërkimit. Gjithashtu, studentët 

do të angazhohen në përgatitjen e shkrimit të tezës, për sa i 

përket strukturës së saj, stilet e duhura të citimit, përdorimin e 

fund-shënimeve, etj. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Pas përfundimit, studentët do të jenë në gjendje të: 

- dallojnë në mes të metodave të ndryshme hulumtuese në temën 

e zgjedhjes së tyre 

- kuptojnë stile të ndryshme të citateve që kanë të bëjnë me 

fushën e tyre të kërkimit 

- analizojnë në mënyrë kritike hipoteza dhe formulojnë pyetjet e 

tyre kërkimore 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Orë seminarike, projekte 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

- Metodat e vlerësimit përbëjnë një grup të 

detyrave në klasë dhe në shtëpi, siç 

projektohen nga mësimdhënësi: 

 

- Pjesëmarrja aktive në klasë 10% 

 

- Bibliografi dhe citim 20% 

 

-Hipoteza dhe pyetje kërkimore 30% 

 

- Metodologjia dhe dizajni 20% 

 

- Mbështetjet teorike dhe vlerësimi i punës 

shkencore (në klasë detyra) 20% 
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9 

 

Literatura: 

 

Materialet shpërndahen nga ligjëruesi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.14 Planprogrami semestral  

S1 

Mësimdhënësja:  Prof.ass.dr.SERMIN TURTULLA 

Nr. Lënda: VLERËSIMI DHE TESTET 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore  

4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda synon të zhvillojë njohuritë për teknikat e vlerësimit të 

gjuhës së huaj dhe të pasurojë të kuptuarit e përmbajtjes duke i 

forcuar aftësitë e tyre të vlerësimit sipas metodave më të reja të 

testim dhe vlerësim. Gjithashtu ka për qëllim të zhvillojë aftësitë 

e mendimit kritik; të adaptojë njohuritë e fituara në përvojën e 

tyre gjatë mësimit praktik. 
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Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund të lëndës studentët do të jenë në gjendje të parashikojnë 

dhe të identifikojnë idetë kryesore dhe hollësirat në vlerësimin e 

gjuhës së huaj; të sintezojnë të dhënat dhe të reagojnë në 

pikëpamjet e kundërta në njësitë e kaluara; të zgjerojnë dhe të 

ushtrojnë fjalorin e vlerësimit dhe testimit të gjuhës angleze; të 

organizojnë, rishikojnë dhe të editojnë metodën personale të 

vlerësimit; të ushtrojnë dhe të aftësohen në vlerësimin në klasë 

nëpër shkolla fillore dhe të mesme të ulët. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95      - 10 

94 – 88      – 9 

87 – 79      – 8 

78 – 67      – 7 

66 – 51      – 6 

 

Pjesëmarrja në klasë         26 

Detyrat e shtëpisë             32 

Provimi përfundimtar          42 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Gipps, C. V. (2015). Beyond testing: Towards a theory of 

educational assessment. New York: Routledge.  

McKay, P. (2006). Assessing young language learners. 

Cambridge: Cambridge University Press. 

Soled, S. W. (1995). Assessment, testing, and evaluation in 

teacher education (Ed.). New Jersey: Ablex Publishing 

Corporation.  

Wright, R. J. (2008). Educational assessment: Tests and 

measurements in the age of accountability. California: Sage 

Publications. 
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Planprogram 

S1 

Mësimdhënës: MSc. Sazan Kryeziu, PhD cand. 

No. Lënda: LETËRSI MODERNE AMERIKANE 

1 Programi: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV; semestri 8 

3 Obligative/Zgjedhore: Zgjedhore 

4 Kohëzgjatja: 15 javë 

5 ECTS Kredi: 4 
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6 

Përshkrimi i lëndës dhe 

qëllimi: 

 

Kjo lëndë përfshin pjesë kryesore të letërsisë amerikane: 

 

Poezia (teknikat karakteristike, interesimet si dhe praktikuesit 

kryesorë). Poetët e trajtuar radhiten nga Ezra Pound [poeti 

avantgardist i modernizmit] gjer tek modernizmi lirik i Robert 

Frostit dhe Wallace Stevensit, ligjërata mbi Poezinë 

Konfesionale (me focus të veçantë mbi poezinë e  Sylvia Plath) 

si dhe Renesansën e Harlemit (poezia e Langston Hughes-it).  

 

Proza (duke ndjekur zhvillimet formale dhe tematike me fokus 

mbi raportin në mes shkrimtarit dhe lexuesit, inovacioneve në 

formën e romanit, marrëdhënien e prozës fantastike dhe pozitën 

gjithnjë në zhvillim të letërsisë në kulturën amerikane). Lista e 

leximit përfshin vepra nga Faulkneri, Steinbecku, tek Scott 

Fitzgeraldi dhe Hemingway gjer tek “Gjahtari në  Thekër” i 

Salingerit (një roman rreth jetës në Ameriknën e pas Luftës së 

Dytë Botërore, që shpesh krahasohet me “Aventurat e Hakelberi 

Finnit të Mark Twainit). 

 

Drama (Teatri amerikan shquhet më tepër për drama  

interesante dhe të njohura sesa për formën e saj artistike, prandaj 

vëmendja këtu do të përqëndrohet në veprat e Arthur Millerit 

and Tennessee Williams-it). 

 

Ligjëratat përfshijnë lexime të detajuara të poezisë, prozës dhe 

dramës dhe përfshirje në debate kritike) . 

Rezultatet e pritura të 

nxënies:  

 

 

Në përfundim të semestrit studentët do të jenë të aftë të nxënë 

njohuri themeltare për letërsinë amerikane të shekullit XX, 

gjuhën dhe modernizmin, nën-zhanret letrare, inovacionet 

estetike etj.  

7 Metoda mësimore:  Ligjërata, seminare, teste, prezentime, provimi përfundimtar. 

8 
Metoda e vlerësimit dhe 

kriteret: 

Studentët duhet ta kenë të qartë se lënda e letërsisë kërkon 

prani të rregullt në klasë dhe pjesëmarrje aktive në 

diskutimet gjatë orës mësimore. Studentët nxiten të 

studiojnë materialin e caktuar para ardhjes në orën 

mësimore. Është shprehi e mirë pune që çdo tekst të lexohet 

paraprakisht me qëllim që të arrihet të kuptuarit tërësor i 

tekstit.   

Vijimi i rregullt 10%; pjesëmarrja aktive në debate, diskutime 

dhe/ose punimi seminarik 20% testi gjysmësemestral 30%; 

provimi përfundimtar  40% 
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9 

 

Literatura: 

 

 

1. The Norton Anthology of American Literature, edited 

by Nina Baym, Shorter Sixth Edition, W.W. Norton, 

2003. 

 

2. Richard Gray, A History of American Literature, 

Blackwell, Second Edition, 2012. (relevant parts) 

 

3. The New Pelican Guide to English Literature: 

American Literature (Volume 9), edited by Boris Ford, 

Penguin Books, 1995. (relevant parts) 

 

4. Christopher Beach, The Cambridge Introduction to 

Twentieth-Century American Poetry, Cambridge 

University Press, 2003. 

 

5. Bloom’s Period Studies:  Modern American Poetry, 

edited by Harold Bloom, Chelsea House Publishers, 

2005. 

 

6. A Companion to the Modern American Novel (1900 – 

1950), edited by John T. Matthews, Wiley-Blackwell, 

2009.  

 

7. The Cambridge Companion to Arthur Miller, edited 

by Christopher Bigsby, Cambridge University Press, 

1997.  

 

8. Bloom’s Modern Critical Views: Tennessee Williams, 

edited by Harold Bloom, Infobase Publishing, 2007.  
 
2.14 Planprogrami semestral  

S1 

Mësimdhënësja:  Prof.ass.dr.SERMIN TURTULLA 

Nr. Lënda: METODAT E HULUMTIMIT 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi angleze 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore  
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4 
Kohëzgjatja dhe 

proporcioni: 

15 javë 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi 

i lëndës 

 

Lënda synon t’i zhvillojë shkathtësitë e hulumtimit duke u njohur 

me metodat hulumtuese në arsim. Lënda gjithashtu ka për qëllim 

të ndihmojë në përfitimin e shkathtësive të hartimit të një punimi 

hulumtues, përfshirë strukturën, planin, dhe përpunimin e të 

dhënave. Qëllimi dytësor i lëndës është ndërtimi i njohurive 

elementare që do të formojnë themelin e dijes së duhur për 

hulumtimin e mëtejshëm në fakultet dhe në studimet 

pasuniversitare. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund të lëndës studentët do të jenë në gjendje t’i identifikojnë 

mënyrat më të përhapura të hulumtimit në fushën e arsimit. 

Gjithashtu do të pajisen me njohuri për hartimin e një punimi 

hulumtues; të përzgjedhin mënyrën më të përshtatshme për 

punimin e veçantë; të dallojnë strukturat dhe funksionet e 

veçanta të metodave hulumtuese në fushën e edukimit; të 

ndërtojnë pyetësorë dhe të planifikojnë intervista; dhe t’i 

analizojnë të dhënat e fituara përmes metodave të ndryshme. 

7 
Metodat e 

mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi 

përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95      - 10 

94 – 88      – 9 

87 – 79      – 8 

78 – 67      – 7 

66 – 51      – 6 

 

Pjesëmarrja në klasë         26 

Detyrat e shtëpisë             32 

Provimi përfundimtar          42 

 

9 

 

Literatura: 

 

 

Check, J. & Schutt, R. K. (2011). Research methods in 

education. Los Angeles: Sage Publications. 

Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2007). Research methods 

in education (6th ed.). New York: Routledge. 

Griffee, D. T. (2012). An introduction to second language 

research methods: design and data. TESL-EJ Publications. 
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Punch, K.F. & Oancea, A. (2014). Introduction to research 

methods in education.  Los Angeles: Sage Publications. 
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2.2. Gjuhë dhe Letërsi shqipe 

2.1. Të dhënat themelore për programin e studimit 

Emri i Programit Studiues Gjuhë dhe letërsi shqipe 
Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  Doktoraturë, 
Kurs Universitar) 

BA 

Shkalla akademike dhe titulli i diplomës BA në Gjuhë dhe letërsi shqipe 
Profili i Programit Akademik Gjuhë dhe letërsi shqipe 

Grupi për të cilën adresohet oferta Të gjitha ata që kanë të kryer shkollimin e mesëm 
Kohëzgjatja minimale 4 vjet (8 semestra). 
Forma e studimit (rregullt, pa shkëputje nga puna, 
studimi nga largësia etj.) 

E rregullt 

Numri i Kredive  ECTS 240 
Moduli /Kurset (Përmbajtja e shkurtër)  

 

1. Hyrje në gjuhësi 
2. Hyrje në shkencën e letërsisë 
3. Praktikum i gjuhës shqipe 
4. Letërsi popullore 
5. Gjuhë angleze I 
6. Kulturë dhe qytetërim shqiptar  
7. Histori arti 
8. Fonetikë e gjuhës shqipe 
9. Teori e letërsisë 
10. Letërsi e vjetër shqipe 
11. Kulturë gjuhe  
12. Gjuhë angleze  II 
13. Letërsi antike 
14. Histori e popullit shqiptar 
15. Morfologji e gjuhës shqipe I 
16. Romantizmi-histori e letërsisë shqipe  I 
17. Shkrim akademik 
18. Histori e gjuhës standarde shqipe 
19. Gjuhë angleze III 
20. Filologji shqiptare   
21. Publicistikë shqiptare 
22. Morfologji e gjuhës shqipe 
23. Romantizmi-histori e letërsisë shqipe II 
24. Leksikologji 
25. Letërsi për fëmijë 
26. Gjuhë angleze IV 
27. Folklor arbëresh 
28. Psikologji 
29. Sintaksa e gjuhës shqipe I 
30. Letërsi moderne shqipe I 
31. Letërsi krahasimtare 
32. Dialektologji 
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33. Gjuhësi e përgjithshme 
34. Eseistikë 
35. Gjuhë latine 
36. Sintaksë e gjuhës shqipe II 
37. Letërsi moderne shqipe I 
38. Gjuhësi indoevropiane   
39. Fonetikë historike 
40. Metodologji e mësimdhënies 
41. Kritikë letrare 
42. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe 
43. Letërsi e sotme shqipe I 
44. Morfologji historike 
45. Letërsi botërore I 
46. Gjuhësi ballkanike 
47. Etimologji 
48. Të folurit në publik dhe shkathtësitë e komunikimit 
49. Romani shqiptar  
50. Stilistikë e gjuhës shqipe 
51. Letërsi e sotme shqipe I 
52. Letërsi botërore II 
53. Sociolinguistikë 
54. Punimi i diplomës 
55. Psikolingustikë 
56. Poezia dhe drama shqipe 

 
Numri i vendeve të studimit 100 

Udhëheqës të programit të studimore 
Prof.ass.dr. Flamur Shala 
Prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku 

Stafi përhershëm akademik 
(shkencor/artistik) 
(Numri sipas kategorisë së personelit) 

5 mësimdhënës te rregullt 
 

Tarifa e studimit 50 euro për semester 
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2..2 Arsyeshmëria e programit për tregun e punës (ofrohen fakte për hulumtimet e tregut 

të punës) 
 

 Republika e Kosovës ka nevojë për profesionistë të kualifikuar për mësimdhënie të gjuhës dhe letërsisë shqipe në 
shkollat fillore të mesme të ulta dhe të larta. Gjuha shqipe mësohet nga klasa e parë në shkollat fillore. Në përputhje 
me situatën e tanishme ka nevojë për mësimdhënës të kualifikuar me formim të lartë profesioanl. 
       Programi i gjuhës dhe i letërsisë shqipe është i veçantë për nga përmbajtja dhe tërheq një numër jo të vogël të 
kandidatëve nga Rajoni i Prizrenit dhe vlen të përmendet se gjatë tri viteve të fundit kishte konkurrencë të njëjtë për 
t’u regjistruar në këtë program. Duhet të përmendetpo ashtu se ka edhe të tjera universitete publike që tani për tani 
ofojnë studime të Gjuhës dhe letërsisë shqipe në nivelin Bachelor në vendin tonë.  
 
  Krahas nevojës dhe zhvillimit për mësimdhëne të kualifikuar me synim për t'u punësuar, programi është i një 
rëndësie të veçantë, për ta plotësuar dhe rritur nivelin e mësimdhënies kualitative të Gjuhës dhe letërsisë shqipe. 
Duhet të ceket gjithashtu se është një numër jo i vogël i mësimdhënësve në nivelin fillor, të mesëm dhe të lartë të 
arsimit që nuk e ka kualifikimin dhe dijen në nivelin e duhur për gjuhën shqipe dhe nuk kan njohuri të bollshme për 
mësimdhënie kualitative. Kjo gjendje është sepse është studiuar në kohë jo të lehta për Kosovën ku janë ndjekur 
mësimet por jo edhe të ketë pasur nxënie të mjaftueshme të dijes dhe me informacione e praktikë pune sipas 
metodologjisë së duheur të mësimdhënies. 
       Përveç mësimdhënies, gjuha shqipe është thelbësore për të fituar kulturën e komunikimit të mësimdhënësve të 
ardhshëm dhe të atyre që mund të jenë nesër shërbyes administrativë për të shërbyer në nivelin lokal, qeveritar e 
konsullor, brenda dhe jashtë vendit. 
       Programi ynë është poashtu mjaft tërheqës për ata nëpunës administrativë që njohin gjuhë të tjera të huaja dhe 
përkthyes e interpret që punojnë në misione dhe ambasada ndërkombëtare në vendin tonë. 

 
 

2.3 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 
 
       Përmbajtja e programit të studimeve në gjuhë dhe letërsi shqipe është e krahasueshme me programet BA të 
studimit të gjuhës dhe të letërsisë shqipe në qendra të tjera. Programi është i krahasueshëm me programet e 
studimit të shqipes në Universitetin e Prishtinës, në Universitetin e Tiranës, në Universitetin e Shkodrës, Universitetin 
e Shkupit, në Universitetin e Korçës. 

 

 

2.4 Grupi (target) që i dedikohet programi 
 
      Duke e ditur se gjuha është kriter thelbësor për cdo lëmi, programi ynë u dedikohet të gjithë atyre që janë të 
interesuar të bëjnë karrierë me mësimdhënie, lekturim, redaktim e përkthim, në institucione vendore e 
ndërkombëtare, etj. Kërkesa për lekturim dhe redaktim në të gjitha institucionet është e madhe ku pritet te rritet 
kujdesi dhe tekstet zyrtare të lekturohen në çdo rast. 
 
 
 
2.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit (misionit) 
 
       Drejtimet e studimit orientohen në parimet e realizimit të plan-programit, i cili mbështetet në udhëzimet e “Ligjit të 
Arsimit të Lartë” të Republikës se Kosovës; në udhëzimet ligjore dhe administrative të MASHT-it dhe, kryesisht, 
mbështetur edhe në Statutin e UPZ-së. Kështu, duke i aplikuar standardet e nivelit më të lartë si dhe duke u bazuar 
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gjithnjë në kërkesat e sistemit të Bolonjës, ky program është i kompletuar dhe premtues për t’u zgjeruar dhe 
garantuar cilësia. 
 
 

2.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve (përshkrim i shkurtër i programit 7-10 

fjali) 

       Departmenti i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe ofron programin B.A. në gjuhë dhe letërsi shqipe, program që shpie 
në studimet postdiplomike Master dhe Doktoraturë në gjuhë dhe letërsi shqipe.         

       Komponentet kryesore të programit universitar përbëhen nga lëndët profesionale në gjuhësi (struktura e gjuhës), 
gjuhësi teorike, letërsi e shkruar në gjuhën shqipe, histori e letërsisë, interpretimi i letërsisë, histori e kulturës dhe e 
civilizimit shqiptar, histori e gjuhës, konceptet dhe metodat e hulumtimit të gjuhësisë dhe të letërsisë, teoria dhe 
praktika e tekstit, metodika e mësimdhënies së shqipes, etj.  

       Departmenti i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe ofron gjithashtu lëndë nga metodika e mësimdhënies së gjuhës dhe 
organizon mësimin praktik në shkollat e zgjedhura, duke u kujdesur për t’i plotësuar kërkesat e tregut të punës për 
mësimdhënësit e gjuhës shqipe edhe në shkollat fillore, të mesme të ulta dhe të mesme të larta.  

 
 

2.7 Rezultatet e prituara të mësimit (të numërohen së paku 7-10 kompetenca dhe 

kualifikime, njohuri dhe shkathtësi) 
 

Synimet e të nxënit të këtij programi janë: 

- Njoftimi i studentëve me kulturën, historinë, gjuhën dhe letërsinë e popullit shqiptar;  
 

- Njoftimi i studentëve të gjuhës me shkathtësitë dhe njohuritë e duhura për komunikim efikas në gjuhën 
e shqipe; 

- Ofrimi i trajnimeve përkatëse për ata të cilët planifikojnë të vazhdojnë studimet e tyre të gjuhës në 
programe pasuniversitare dhe për ata të cilët planifikojnë të angazhohen në shumë fusha profesionale 
ku kërkohet dije teorike dhe praktike e përdorimit të gjuhës shqipe; 

- Njohja teorike e gjuhës; 

- Metodat dhe shkathtësitë hulumtuese në gjuhën shqipe; 

- Shkathtësitë e të folurit në publik dhe e përdorimit të gjuhës së shkruar; 

- Shkrimi i tezës/disertacionit. 

       Ky program synon t’i pajisë nxënësit me kompetencat kryesore për mësimin e gjuhës dhe letërsisë shqipe duke 
përfshirë kurset kryesore si: Gjuhësi e përgjithshme, letërsi, didaktikë e gjuhës shqipe, qytetërim shqiptar, fonetikë, 
morfologji, sintaksë dhe leksikologji, dialektologji, gjuhësi indoevropiane, stlistikë e gjuhës shqipe, letërsi e vjetër, 
romatizëm dhe letërsi moderne, letërsi e sotme, letërsi botërore, kritikë letarare etj. 
       Kurset shtesë të cilat klasifikohen si të detyrueshme ose zgjedhore rrisin më tej aftësitë dhe shtojnë njohuritë e 
studentëve në mësimin e gjuhës dhe letërsisë dhe poashtu i ndihmjonë studentët në profilizimin e tyre për studime të 
mëtutjeshme postdiplomike. Gjatë studimeve studentët kanë mundësi të bëjnë punën praktike në shkolla fillore dhe 
të mesme të Prizrenit. 
 
       Qëllimi i këtij programi është të përgatisë kuadro kompetente në fushën e gjuhësisë dhe të letërsisë shqipe. 
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      Punëdhënësit potencialë të studentëve të diplomuar janë shkollat fillore, të mesme dhe të larta në të gjithë 
Kosovën, fakultetet përkatëse, institucione/organizata vendore apo ndërkombëtare, misione konsullore dhe 
diplomatike, ambasada të huaja, misione ndërkombëtare, të studiojnë apo punojnë jashtë vendit, si lektorë të 
teksteve në gjjuhën shqipe etj. 
 
 

2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale të studimit 
 
       Në mënyrë që studentët të jenë sa më të përgatitur për kërkesat bashkëkohore, ky program u ofron atyre 
modulet e gjuhës dhe letërsisë shqipe në fusha të ndryshme me qëllim të zgjerimit të njohurive të tyre gjuhësore dhe 
aftësinë e tyre për t'u bërë konkurrentë në tregun e punës. Në këtë program janë pasqyruar veprimtaritë mësimore të 
organizuara në module dhe të vlerësuara me kreditë që do të zhvillohen në një periudhë katër vjeçare. 
       Në këtë program janë paraparë gjithsej 55 provime të mundshme dhe tema e diplomës. Mirëpo, nga gjithsej 55 
provime, studenti duhet t'u nënshtrohet vetëm 47 provimeve, që do të realizohen në forma vlerësimi përfundimtar të 
diturisë si provime të integruara, seminare, prezantime, ese, apo module të koordinuara.  
 

2.9 Llogaritja e ECTS-ve 
 
Në degën e Gjuhës dhe letërsisë shqipe studimet organizohen në formë të studimeve të rregullta. Mësimi 
organizohet gjatë dy semestrave që zgjasin 15 javë (semestri dimëror 1 tetor-15 janar, semestri veror 16 shkurt-31 
maj).  

Programi BA “Gjuhë dhe Letërsi Shqipe” zgjat 8 semestra. Deri në fund të studimeve, studenti duhet të 
akumulojë 240 ECTS. Këto ECTS akumulohen me absolvimin e lëndëve të obligueshme dhe të atyre me zgjedhje. 
Studenti ka mesatarisht 20-22 orë në javë, ndërsa ngarkesa e përgjithshme për semestër përmban diku rreth 750 orë 
pune (orët e kontaktit: 326, 25 orë mësimi dhe të tjerat e përfshijnë punën e pavarur të studentit). Kjo ngarkesë prej 
750 orësh punë i përgjigjet 30 ECTS-ve sipas llogaritjes (1 ECTS = 25 orë). 

Studimet Bachelor përfundojnë me mbrojtjen e suksesshme të punimit të diplomës. 

 
 

.2.10 Puna praktike - internshipi (të dëshmohet përmes marrëveshjeve valide me partnerët 

e biznesit) 
 
       Universiteti i Prizrenit ka marrëveshje me të gjitha shkollat parauniversitare, të cilat sigurojnë se studentët mund 
të kryejnë praktikën e tyre në të gjitha shkollat publike. Puna praktike për studentët e gjuhës dhe letërsisë shqipe 
është shumë e rëndësishme dhe e domosdoshme, meqë fillimisht përgatitja e tyre është arsimore dhe më vonë edhe 
shkencore. 
 

2.11 Plani i hulumtimit për programin në vlerësim 
 
Duke marrë parasysh gjendjen e tanishme të arsimit dhe të edukimit në Kosovë, kjo degë ndërmerr nismën për 
dhënien e ndihmesës së saj në ngritjen e cilësisë së arsimit në vendin tonë. Ky plan ka për qëllim të formojë grupin e 
studiuesve akademik të degës sonë të cilët do të ndihmojnë mësimin parauniversitar duke i shqyrtuar tekstet 
shkollore të gjuhës shqipe. Plani propozohet të zhvillohet në tre drejtime: 
 

4. Identifikimi i mangësive të tekstit shkollor të gjuhës shqipe  
5. Shqyrtimi dhe hartimi sipas nevojës i librit të mësuesisë për tekstet në fjalë  

Organizimi i punëtorive për mësimdhënësit lidhur me përdorimin më kreativ të teksteve shkollore. 
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Nisma e tillë del si nevojë e shoqërisë sonë për përmirësimin e cilësisë së njohurive nga gjuha shqipee, e cila tanimë 
është kusht jo vetëm për pranim në degën tonë, por edhe në punësimet në vend. Një sipërmarrje e tillë nga dega 
jonë, përkatësisht nga Universiteti i Prizrenit, do të afronte bashkëpunimin profesional ndërmjet mësimdhënësve 
universitarë dhe atyre parauniversitarë, i cili bashkëpunim do të ishte i mirëseardhur për të dyja palët me qëllim të 
shkëmbimit të ideve dhe përvojave në fushat e tyre të ndara por të ndërlidhura ndërmjet vete.  
Një plan i tillë punues do të ishte nismë në këtë fushë meqë nuk është ndërmarrë ndonjë e tillë për shqyrtimin e 
teksteve shkollore të gjuhës shqipe pas botimit të tyre, si është zakon të bëhët me librat e tillë në vendet e zhvilluara 
të botës.  
 
Përveç kësaj, në tre vitet e ardhshme ne planifikojmë që të kryejmë hulumtime në këto fusha: 
 
1. të përcaktojë se sa dhe çfarë lloj punësimi të diplomuarit tanë gjejnë brenda një viti të diplomimit; 
2. numri i plotë i mësimdhënësve të gjuhës shqipe në shkollat publike dhe kualifikimi i tyre, sa janë të pakualifikuar 
dhe sa vende janë të  paplotësuara; 
3. numri i mësimdhënësve me gradë universitare; 
4. studim i nevojave për punësim nga punëdhënësit potencialë lokalë, etj; dhe 
5. sa është kërkesa për mësimdhënës të gjuhës shqipe për nxënësit me nevoja të veçanta?. 
 
Fakulteti i Filologjisë me tri departamentet e tij, Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe, Departamenti i Gjuhës 
dhe Letërsisë Angleze, dhe Departamenti i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane, organizoi një konferencë dyditore 
shkencore "Gjuha shqipe dhe marrëdhëniet e saj me gjuhët e tjera", në maj 2016, në të cilën morën pjesë rreth 50 
studiues. 
 

2.12 Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve 
 
Në këtë program të studimeve mund të pranohen: 
 

- kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollimin 12, përkatësisht 13 vjeçar të nivelit parauniversitar, të cilët e 
kanë kaluar me sukses provimin e maturës shtetërore (vetëm për kandidatët nga Republika e Kosovës) dhe 
 

- kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm me sistemin pa provim të maturës shtetërore, 
përfshirë këtu edhe kandidatët nga Kosova dhe shtetet e tjera.  

 
       Kandidatët pranohen sipas konkursit të cilin e shpall Universiteti. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet duke u 
mbështetur në këto kritere: 
 

- Suksesi në shkollën e mesme të lartë (maksimum 30 pikë) 
 

- Suksesi në provimin e maturës shtetërore (maksimum 30 pikë) 
 

- Suksesi në provimin pranues (maksimum 40 pikë) 
 

       Kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollën e mesme me sistemin pa provimin e maturës shtetërore, përfshirë 
këtu edhe kandidatët nga shtetet e tjera, për sukses të shkollës së mesme të lartë marrin maksimum 30 pikë, 
ndërkaq në provim pranues mund të marrin maksimum 70 pikë. 

 
       Të drejtë rangimi kanë kandidatët të cilët marrin minimum 30% të pikëve në provimin pranues. 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

153 
 

2.13. Pasqyra e programit 
          
 

Viti I Semestri I 

 O/Z Emri i lëndës L+U ECTS Mësimdhënësi  

1.  O Hyrje në gjuhësi  3+1 6 Prof.asoc.dr. Shkelim Millaku 

2.  
O Hyrje në shkencën e letërsisë 3+1 6 Dr. Teuta Kafexholli 

3.  O Praktikum i gjuhës shqipe 2+2 5 Prof.ass.dr. Flamur Shala 

4.  
O Letërsi popullore  2+2 5 Prof. dr. Sabahajdin Cena 

5.  O Gjuhë angleze I 2+1 4 Prof.ass.dr.Sermin Turtulla 

6.  
Z Kulturë dhe qytetërim shqiptar 2+1 4 Prof. dr. Fahredin Shabani 

   7. Z Histori arti 2+1 4 Prof. Xhevdet Pantina 

                                                                                             Totali         30  

Viti I Semestri II  

 O/Z Emri i lëndës L+U ETCS  Mësimdhënësi 

1.  O Letërsi e vjetër shqipe 3+2 6 Dr. Vjollca Dibra 

2.  O Teori e letërsisë  3+2 6 Dr. Vjollca Dibra 

3.  O Fonetikë e gjuhës shqipe 2+2 5 Prof.  dr. Asllan Hamiti 

4.  O Kulturë gjuhe 2+2 5 Prof. dr. Asllan Hamiti 

5.  
O Gjuhë angleze II 2+1 4 Prof.ass. dr. Sermin Turtulla 

6.  Z Letërsi antike 2+1 4 Prof. dr. Sabahajdin Cena 

7.  Z Histori e popullit shqiptar 2+1 4 Prof. asoc. dr. Fahredin Shabani 

                                                                                                                                 

 

 30 Totali 
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Viti II Semestri III  

 O/Z Emri i lëndës L+U 
 

ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Morfologji I 3+2 6 Prof. asoc. dr. Shkelqim Millaku 

2.  O Romantizëm I 3+2 6 Prof. ass. dr. Teuta Kafexholli 

3.  O Shkrim akademik 2+2 5 Prof. ass.dr. Flamur Shala 

4.  O Histori e gjuhës standarde shqipe 2+1 5 Prof. asoc. dr. Shkelqim Millaku 

5.  O Gjuhë angleze III 2+1 4 Prof. ass. dr. Sejdi Sejdiu 

6.  Z Filologji shqiptare 2+1 4 Prof.dr. Asllan Hamiti 

       7. Z Publicistikë shqiptare 2+0 4 Prof. ass.dr. Teuta Kafexholli 

                                                                                              Totali  30  

 
 
 
 
 

Viti II Semestri IV 

 O/Z Emri i lëndës L+U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Morfologji II    3+2 6 Prof. asoc.dr. Shkelqim Millaku 

2.  O Romantizëm II     3+2 6 Prof.ass.dr. Teuta Kafexholli 

3.  O Leksiokologji    2+2 5 Prof. Ass. dr. Flamur Shala 

4.  O Letërsi për fëmijë    3+1 5 Prof ass.dr.. Vjollca Dibra 

5.  O Gjuhë angleze IV    2+1 4 Prof. ass. dr. Sejdi Sejdiu 

6.  Z Folklori arbëresh    2+1 4 Prof.dr. Sabahajdin Cena 

       7. Z Psikologji 2+1 4 Dr. Shpresa Zaplluzha 

                                                                                       Totali            30  
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Viti III Semestri V  

 O/Z Emri i lëndës L+U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Sintaksë e gjuhës shqipe I 3+2 6 Prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku 

2.  O Letërsi moderne I 3+2 6 Dr. Teuta Kafexholli 

3.  O Letërsi krahasimtare  2+2 5 Dr. Vjollca Dibra 

4.  O Dialektologji 2+2 5 Prof. dr. Asllan Hamiti 

5.  O Gjuhësi e përgjithshme  2+1 4 Prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku 

6.  Z Eseistikë 2+1 4  Prof. dr. Hysen Matoshi 

       7. Z Gjuhë latine 2+1 4 Prof. ass.dr. Flamur Shala 

    30 Totali 

                                                                                              

Viti III  Semestri VI  

  O/Z Emri i lëndës L+U 
 

ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Sintaksë e gjuhës shqipe II 3+2 6 Prof. asoc.dr. Shkelqim Millaku 

2.  O Letërsi moderne II 3+2 6 Prof.ass.dr.. Teuta Kafexholli 

3.  O Gjuhësi indoeuropiane 2+2 5 Prof. ass. dr. Flamur Shala 

4.  O Fonetikë historike  2+2 5 Prof. ass. dr. Flamur Shala 
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5.  O Metodologji e mësimdhënies me praktikë  2+1 4 Dr. Naim Berisha 

6.  Z Kritikë letrare 2+1 4 Prof. ass. dr. Vjollca Dibra 

       7.    Z Drejtshkrimi i gjuhës shqipe 2+1 4 Prof.dr. Asllan Hamiti 

    30 Totali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viti IV Semesrri VII  

 O/Z Emri i lëndës L+U ECTS Mësimdhënësi 

 O Letërsi e sotme shqipe I,  3+2 6 Prof. ass. dr. Vjollca Dibra 

 O Letërsi botërore I 3+2 6 Prof. ass. dr. Vjollca Dibra 

 O Morfologji historike 2+2 5 Prof. ass. dr. Flamur Shala 

 O Gjuhësi ballkanike  2+2 5 Prof. ass. dr. Flamur Shala 

 O Etimologji 2+1 4 Prof.dr.Asllan Hamiti 

 Z Të folurit në publik me shkathtësi komunikimi  2+1 4 Prof. dr. Asllan Hamiti 

 Z Romani shqiptar 2+1 4 Prof. dr. Hysen Matoshi 

    
30 Totali 

                                                                                              

Viti IV  Semestri VIII  

  O/Z Emri i lëndës L+U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Letërsi e sotme shqipe II     3+2 5 Prof. ass. dr. Vjollca Dibra 

2.  O Letërsi botërore II     3+2 5 Prof. ass. dr. Vjollca Dibra 
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3.  O Stilistikë e gjuhës shqipe      2+2 4 Prof. ass. dr. Flamur Shala 

4.  O Punimi i diplomës       0 8  

5.  O Sociolinguistikë      2+1 4 Prof. dr. Asllan Hamiti 

6.  Z Psikolinguistikë     2+1 4 Prof. asoc.dr. Shkëlqim Millaku 

      7.    Z Poezia dhe drama shqipe     2+1 4 Prof. dr. Hysen Matoshi 

        30    Totali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Përshkrimi i lëndëve 
Planprogramet (Silabuset)  

S1    Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku 

Nr. Lënda: Hyrje në gjuhësi 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+1 

5 ECTS kreditë: 6 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

Lënda “Hyrje në gjuhësi” ka si objektiv të saj studimin e gjuhësisë, vendin e 
gjuhësnëmesin e shkencave të ndryshme shoqërore, me veçoritë, konceptet e 
gjuhës dhe funksionet e saj. Si bosht studimi bërthamë ka përshkrimin e fonetikës 
nyjëtimore, akustike, funksionale; semantike; gramatikore etj. Kjo lëndë si shkencë 
shoqërore (gjuhësia)  studion gjuhën, e cila është një dukuri e pandarë nga 
veprimtaria e përditshme e njeriut.  Detyrat e saj janë të shumta duke i përfshirë 
ato teorike dhe praktike. Objekti i studimit gjuhësor mund të jetë gjuha e folur dhe 
ajo e shkruar; materia e gjuhës ose përmbajtja e saj; funksionimi i saj në një 
bashkësi gjuhësore të dhënë në një epokë historike të saj. 
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Qëllimi i lëndës është që ta informojë studentin me studimin bërthamë për gjuhën.   

Njohja e thellë e objektivave dhe koncepteve fonetike, morfologjike, të klasifikimit 
të gjuhëve dhe pozicionin e gjuhës me shoqërinë apo edhe për prejardhjen e 
gjuhës, kulturës etj, kompletojnë konceptin e informacionit hyrës për gjuhësinë. 
Qëllimi i kursit është që studenti të arrijë t’i ndërtojë themelet e shëndosha efektive 
dhe efikase, dhe të fuqishme të studimit të gjuhës, por edhe të raportit të saj me 
disiplina të tjera gjuhësore dhe jogjuhësore.        

Rezultatet e pritura: 

Studentët do të jenë në gjendje të demonstrojnë shkathtësi në procesin e të 
shkruarit për gjuhën, gjenerimin e ideve, përgatitjen e drafteve, rishikimin, editimin, 
dhe prezantimin. Ata do të jenë në gjendje të shkruajnë për qëllime të ndryshme 
(tregime, shpjegime, argumentime dhe pikëpamje të caktuara, analiza dhe sinteza 
të ideve). Studentët do të jenë në gjendje t’ia përshtasin tekstin e tyre publikut dhe 
lexuesve (profesorë, prindër të fëmijëve që i mësojnë, moshatarëve dhe publikut 
më të gjerë). 

Studentët do të dinë se aftësia e të shkruarit dhe studiuarit mirë dhe drejtë është 
shkathtësi esenciale për komunikim, studim dhe nxënie. Gjithashtu, do të mësojnë 
se si do të mund t’u ndihmojnë fëmijëve, studentëve (...) që të zhvillojnë 
shkathtësinë e të mësuarit, të shkruarit dhe të komunikuarit, në punën e tyre të 
mësimdhënies për gjuhën. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  
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9 Literatura: 

 
Rami Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2002. 

Bevinton. G. L. Albanian Phonology, Wiesbaden, 1974. 

Bloomfield, L. Language, New York, 1980.   

Cabej E. Studime gjuhësore, I-VI, Prishtinë, 1976. 

Chomsky, N. Language and mind, Harcout Brace Jovanich, Inc., 1972. 

Chomsky, N. Syntactic Structures, Paris, 1971. 

Harris, Z. Structural Linguistics, Chicago, 1963.  

Hudson, R. Sociolinguistics, Cambridge, 1980.  

Lyon, J. Language and linguistics, Cambridge, 1995. 

Lyons, J., Introduction to Theorical Linguistics, Cambridge, 1987. 

Raka, F. Histori e gjuhës shqipe, Tetovë, 1997. 

Robert Robins, Historia e gjuhësisë, Tiranë, 2007. 

Sapir, E. Language, New York, 1921. 

Shkelqim Millaku, Strukturat sintaksore (përkthimi i librit Chomsky, N. Syntactic 
Structures, Paris, 1957), Prishtinë, 2011. 

Shkëlqim Millaku, Studime gjuhësore I, Prishtinë, 2011. 

Sosyr, F. dë, Kursi i gjuhësisë se përgjithshme, Prishtinë, 1977. 
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S1     Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr.Teuta V. Kafexholli 

Nr. Lënda: Hyrje në shkencën e letërsisë 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+1 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Kjo lëndë zgjeron dijet historike, teorike, kritike dhe estetike mbi shkencën e letërsisë 
në përgjithësi, çështjet dhe problemet e teorisë dhe metodologjisë së letërsisë në 
veçanti. Qëllimi i lëndës është që studentët të hulumtojnëçështje të problemeve 
historike, teorike, metodologjike, kritike, eseistike. Të hulumtojnë dhe mësojnë për 
zhvillimin e mëtejmë të teorisë dhe metodologjisë bashkëkohore. Gjithashtu të 
elaborojnë mbi rëndësinë e burimeve të para të shkencës së letërsisë, nisur nga disa 
filozofë që ndihmuan në të kuptuarit e mjeshtrisë së artit. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët do të jenë në gjendje të fitojnë njohuri rreth problemeve mbi natytën dhe 
studimin e letërsisë, rreth metodave të reja të studimit të shkencës së letërsisë, mbi 
materien dhe shtrirjen e saj nëpër shtresa të domosdoshme të zhvillimit të letërsisë, të 
shkencës së letërsisë, sipas natyrës, studimit, analizës, strukturës, idesë, stilit, 
poetikës, figurave, vjershërimit. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 

9 
 

Literatura: 

Literatatura bazë:  
Milivoj Solar, “Hyrje në shkencën për letërsinë”, Tiranë, 2004. 
Aristoteli, “Peotika”, botoi “Rilindja”, Prishtinë, 1968/1984/1989/2001. 
Zejnullah Rrahmani, “Teoria e letërsisë”, Prishtinë, 2008. 
Literatura shtesë: 
Ann Jeferson, David Robey, “Teoria letrare moderne”, botoi “Albas”, Tiranë, 2004.  
Benedetto Croce, “Poezia antike dhe moderne”, botoi SB “Elite”, Tinarë, 1998, 
C. Todorov, “Letërsia në rrezik”, botoi ShB “Buzuku”, Prishtinë, 2007. 
Rene Uellek, Ostin Uoren, “Teoria e letërsisë”, Tiranë, 2007. 
Ridvan Dibra, “ Një lojë me emrin posmodernizëm”, botoi “Albas”, Tiranë 207. 
Xhonatan Kaller, “ Teori letrare – Një hyrje e shkurtë”, botoi “Era”, Prishtinë, 2001. 
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Zherar Zhenet, “Figura”, botoi “Rilindja”, Prishtinë, 1985. 

 
 
 
 
 
 
 

S1    Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Praktikum i gjuhës shqipe 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 Kohëzgjatjadhe proporcioni: 15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Praktikumi i gjuhës shqipe ka lidhje të ngushtë me fonetikën, morfologjinë dhe 
leksikologjinë e gjuhës shqipe. Praktikumi përfshin mësimin mbi përdorimin e 
fjalëve të gjuhës shqipe sipas kategorive leksiko-gramatikore, mbi përdorimin e 
drejtë të atyre fjalëve që përdoren gabimisht. Nëpërmjet këtij kursi studentët do 
të mësojnë: 
- për përdorimin e drejtë të fjalëve sipas kategorive gramatikore dhe  
drejtshkrimin e tyre.   
-për zbatimin e drejtshkrimit të gjuhës shqipe te fjalët që përdoren më shum 
gabimisht. 
- për zbatimin e  normës drejtshkrimore te emrat, mbiemrat, foljet,  
  ndajfoljet, lidhëzat, pjesëzat.  

Rezultatet e pritura: 

Studentët duhet: 
Të kuptojnë se Praktikumi i gjuhës shqipe është lëndë e pandashme nga 
morfologjia dhe leksikologjia e gjuhës shqipe, pjesa e fjalëformimit.  
-Ta përvetësojnë drejtshkrimin e fjalëve dhe t’i dallojnë mirë ato:                                                                                                        
-Fjalët, pjesë të ndryshyeshmee të pandryshueshme të ligjëratës;                                                                                         
-Grupimin dhe kategorizimin e fjalëve;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
-Të aftësohen të dallojnë gjuhën dialektore nga standardja;                                -
Të fitojnë njohuri dhe ta përvetësojnë normën gramatikore;  
-Të  zhvillojnë aftësitë për të hulumtuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  
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9 

 

Literatura: 

 

 
Fadil Sulejmani, Praktikimi i gjuhës së sotme letrare shqipe, Prishtinë, 1984.  
Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe, Prishtinë 1974. 
Gramatika e gjuhës shqipe I , Tiranë, 2002. 

 

 

 

 

 

S1    Mësimdhënësi: Prof. dr. Sabahjdin Cena 

Nr. Lënda: Letërsi popullore 

1 Programi i studimit: Gjuhë dje Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

Programi i kësaj lënde parasheh poezinë popullore të botuar që nga fillimet 
(1736) e deri më sot. Në program përfshihet lënda e zgjedhur e poezisë 
gojore sipas zhanreve duke filluar nga këngët rituale kalendarike dhe 
familjare, këngët lirike erotike, të gjitha modelet e epikës gojore si dhe 
baladat popullore legjendare dhe historike, pastaj prozën popullore 
shqiptare të seleksionuar sipas zhanreve. Në fillim do të trajtohet 
struktura artistike e tregimeve gojore legjendare – përrallës, mitit, 
gojëdhënës, legjendave gojore në prozë dhe do të vazhdohet me botën 
e prozës me frymë realiste, siç janë tregimet novelistike, kallëzimet, 
tregimet juridike popullore si dhe tregimet humoristike gjegjësisht 
anekdotat 

Rezultatet e pritura: 

Në fund të këtij kursi studentët tëi cilët e mbarojnë me sukses provimin, do të jenë 
në gjendje që: - të njohin poezinë popullore shqiptare; - ta interpretojnë, ta 
analizojnë dhe ta komentojnë atë si krijimtari letrare; - të jenë në gjendje që 
njohuritë e fituara për poezinë popullore t’i përdorin dhe ta lexojnë dhe ta njohin 
prozën popullore shqiptare; - të dijnë ta analizojnë dhe ta interpretojnë atë; - të 
jenë në gjendje që njohuritë e fituara për strukturën artistike të modeleve të prozës 
popullore t’i zbatojnë me sukses në veprimtarinë e tyre profesionale, ta aplikojnë 
në veprimtarinë e tyre profesionale. 
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7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 

Literatura bazë 

Dr. Demush Shala, Letërsia popullore, Prishtinë, 1988. 

Literatura shtesë 

1. Agron Xhagolli, Klasifikimi i prozës popullore, Tiranë, 2001. 
2. Anton Çetta, Kërkime folklorike, Prishtinë, 1981.  
3. Muzafere Mustafa, Proza gojore – Teksti dhe konteksti, Prishtinë, 2005. 

 

 

 

S1Mësimdhënësi:  Prof. ass.dr. Sermin Turtulla 

Nr. Lënda: Gjuhë angleze I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë,  2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i lëndës 

 

Lënda synon prezantimin dhe ushtrimin e gjuhës angleze në nivelin përkatës të 
aftësisë për të komunikuar në mënyrë efikase gjatë situatave të përditshme në 
shoqëri dhe punë. Theks i veçantë i përkushtohet zhvillimit të katër 
shkathtësive të integruara të gjuhës përmes qasjes komunikatave të mësimit të 
gjuhës. Studentët zhvillojnë aftësinë e përdorimit të drejtë të strukturave 
gjuhësore, rrjedhshmërinë në të folur dhe zgjedhjen e gjuhës së përshtatshme 
duke ushtruar gjuhën në situata me përmbajtje nga jeta e vërtetë. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund tëlëndësstudentët do 
tëjenënëgjendjetëidentifikojnëqëlliminkryesordhehollësiratlidhur me 
komunikimin e shkurtëgojor; 
tëshprehinidetëdhemendimetnëmënyrëtëqartëdheefikas duke i 
përdorëshprehjet e duhuragramatikoredhefjalorin e përshtatshëm; 
tëzhvillojnëmendiminkritikdheshkathtësitëanalitike. 
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7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95     - 10 
94 – 88  – 9 
87 – 79  – 8 
78 – 67 – 7 
66 – 51  – 6 
 

Prania në klasë                  10 
Pjesëmarrja në klasë         12 
Detyrat e shtëpisë              22 
Punimi mes-semestral       18 
Provimi me shkrim            38 

9 
 

Literatura: 

Strange, D. & Hall, D. (2000). Pacesetter: elementary level. Oxfrod: Oxford 
University Press. 

 

 

 

S1    Mësimdhënësi: Prof.asoc.dr. Fahredin Shabani 

Nr. Lënda: Kulturë dhe qytetërim shqiptar 

1 Programi i studimit: Gjuhë shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semesti I 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

Ky kurs ka të bëjë me mësimin e kulturës dhe qytetërimit shqiptar, duke filluar nga 
kultura e hershme e deri në ditët tona.  Fillimisht studentët do të njihen me gjurmët 
më të hershme të shoqërisë njerëzore duke vazhduar me kulturën, besimin, 
mitologjinë, kulturën materiale ilire. Gjithashtu  studentët do të marrin njohuri për 
gjuhën si fenomen shoqëror e kulturor, ndryshimin dhe evoluimin e saj, 
përkatësinë e gjuhës shqipe dhe vendin e saj në rrethin e gjuhëve indoeuropiane, 
për kontaktet me etnitë dhe gjuhët e tjera. 
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Rezultatet e pritura: 

Lënda e kulturës dhe qytetërimit shqiptar bën që studentët: 

 T’i thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën historike të 
identitetit kulturor të shqiptarëve. 

 Të njihen me mitologjinë shqiptare dhe kodin zakonor të tyre, si 
bazë e ndikimit për qytetërimin e mëvonshëm. 

 Të marrin njohuri mbi nndryshimet kulturore gjatë historisë, për 
trashëgëminë kulturore dhe elementet antike krahas 
transformimeve. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 

Akademia e Shkencave të Shqipërisë,Historia e popullit shqiptar I, Tiranë, 2002. 
Robelt Elsie, Historia e letërsisë shqiptare, Pejë, 2001. 

Aleksandër Stipçeviq, Ilirët- historia-jeta-kultura, Prishtinë, 1980. 

Kanuni i Lekë Dukagjinit, Prishtinë, 1992. 

Mid`hat Frashëri, Plagët tona, Prishtinë, 1996. 

F.Konica, Kopshti shkwmbor i Evropws Juglindore, Tiranë, 1995. 

Eqrem Çabej, Për gjenezën e gjuhës shqipe, Prishtinë, 2001. 

Eqrem Çabej, Hyrje në historinë e gjuhës shqipe,Prishtinë,1970. 
 

 

 

 

S1 Mësimdhënësi: Prof.Xhevdet Pantina 

Nr. Lënda: Histori e artit 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semestri I 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+1 
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5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Lënda e Historisë së artit do të zhvillohet me orë të ligjëratave dhe orë të ushtrimeve. 
Përveç metodës frontale do të përdoren edhe metodat ndërvepruese, si ajo e 
bashkëbisedimit, e komentimit, e vlerësimit, e argumentimit, e analizës dhe 
praktikës. Studentëve do t’u jepen edhe ushtrime, detyra të caktuara, do të 
udhëzohen të lexojnë literaturë profesionale e shkencore dhe në orët mësimore do të 
debatohet për ato. Për çështje të mësimnxënies, studentët mund të kontaktojnë me 
mësimdhënësin edhe nëpërmjet korrespodencave me shkrim si dhe nëpërmjet 
konsultimeve të drejtpërdrejta. Do të mbahen një ese dhe në fund do t’i nënshtrohen 
provimit përfundimtar me shkrim e me gojë. 

Shtyllat e lëndës janë lidhëshmeria e artit dhe gjuhës në vështrimin e historisë së saj.    

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët nga kjo lëndë mësimore do të kenë jo pak përfitime. Ata do të aftësohen 
që:  

- të kuptojnë drejt çështjen e historisë së artit shqiptar dhe ndërkombëtar; 

 - të kuptojnë, të zgjerojnë e të thellojnë njohuritë për autorët (Piktorët, Skulptorët, 
Grafistët, etj) e veprave monumentale, Skulpturës  Mozaikut, Ikonave etj., njohoritë 
për artin në kontekste të ndryshme kulturore, përfshirë edhe globalizmin;   

- të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e historisë së artit;  

- të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore; 

- të aftësoen të hartojnë punime profesionale (kritike arti ese) në fushën e historisë 
së artit, si pjesë  përbërëse e historisë së kulturave të ndryshme; 

- të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, analizuar, stintetizuar etj. 

7 Metodat e mësimdhënies:  

Ligjërata të kombinuara, si: shpjegim – sqarim, ushtrime, analiza tekstore e 
shkencore,  diskutime, punë në grupe, demonstrime dhe interpretime, shtruarje e 
shqyrtim idesh, hartime krijuese, vetë hulumtuese etj. (seminare, teste provuese, 
prezantime, testi përfundimtar). 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

9. Testi i parë: 1-30 pikë 
10. Testi i dytë: 1-30 pikë 
11. Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-20   pikë 
12. Vlerësimi i fundit testi përfundimtar (pyetje-përgjigje gojarisht): 1-

20 pikë. 
Totali: 100 pikë 

01-49=5, 50-60=6, 61-70=7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100= 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

Prof. Dr.Hivzi Muharemi, Historia e Artit 
Prof. Dr. Neritan Ceka, Ilirëte  
Prof. Shyqeri Nimani, Historia e Artit Shqiptarë 
Prof. Mustafa Ferizi, Kritika dhe Filozofia e Artit 
Instituti i Historisë - Tiranë, Arti Mesjetar Shqipetar 
Akademia e Shkencave dhe Arteve – Tiranë, Historia e Artiti Shqiptarë 
Historia e artit,Ernesr H,Grombrich 
Historija Umetnosti, H.V.Jonson 
L univers Impressionnist 
APOLO, Salomon Renak 
Mmonografi dhe katalogje nga autorët ndërkombëtar dhe vendor si Alberto 
Giacometi, 
Michel Angelo,Baselits, Paul Clee,Brancusi,A.Buri 
Michel Angelo,Baselits dhe tetjere,dhe te tjere, 

 

 

 

S2Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Letërsi e vjetër shqipe 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semestri II 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Lënda Letërsi e vjetër shqipe përfshin studimin e korpusit letrar shqiptar që nga 
fillimet e shkrimit shqip (shek. XV) gjer në shek. XVIII - letërsinë arbëreshe, 
letërsinë filobiblike, letërsinë e qarkut ortodoks dhe letërsinë e bejtexhinjve – 
diversitetin poetik, letrar, religjioz e kulturor shqiptar, veprat dhe autorët 
reprezentativë të kësaj periudhe. Në kuadër të kësaj lënde trajtohet poetika e 
letërsisë mesjetare/kishtare dhe humaniste, autorët dhe veprat kryesore të kësaj 
letërsie. Studimi dhe njohja me kategoritë bazë të poetikës së letërisë së vjetër 
shqipe: me konceptet, tiparet letrare, formacionin stilistik-letrar; me veprat dhe 
autorët më tipikë dhe më të rëndësishëm të kësaj periudhe. 
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Rezultatet e pritura: 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jetë në gjendje që: 
1. T’i interpretojë tekstet dhe veprat e këtij korpusi letrar;  
2. Të zhvillojë punë të pavarur analitike dhe studimore; 
3. Të ballafaqohet me programin e studimeve të mëpastajme;  
4. T’i zbatojë njohuritë dhe shkathtësitë e fituara edhe në procesin e 
mësimdhënies (në shkollën fillore ose të mesme). 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 Vlerësimi dhe notimi 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

Historia e letërsisë shqipe I-II, Prishtinë 1971; Historia e letërsisë shqiptare, 
Tiranë 1983; Rexhep Ismajli, Tekste të vjetra, Pejë 2000; Prof. Dr. Mahmud 
Hysa, Hyrje në letërsinë shqiptare, Prishtinë 2000; Anton Berishaj, Letërsia per-
formative, Prishtinë 2010; Robert Elsie, Historia e letërsisë shqiptare, Pejë 2001; 
Ibrahim Rugova, Vepra e Bogdanit 1675 - 1685, Prishtinë 1982; Sabri Hamiti, 
Letërsia filobiblike, Prishtinë 2004. 

 

 

 

S2Mësimdhënësi: Prof.ass.dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Teori e letërsisë 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti I, semestri II 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 6 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 Lënda teori e letërsisë përfshin pjesën teorike të letërsisë të përqendruar në 
analizën filologjike dhe teorike të tekstit letrar, përfshirë strukturën e veprës letrare, 
të gjitha figurat letrare stilistike. Qëllimi i lëndës është:  
-Thellimi i mëtejmë i njohurive gjuhësore, të dukurive drejtshkrimore, të njohurive 
të stilit të fituara që më parë, sidomos ndarja sipas gjinive dhe me një fjalë përvojat 
kryesore të kësaj dege të shkencës mbi letërsinë. 
-Aftësimi për analizë të veprës letrare duke përfshirë edhe analizën filologjike të 
tekstit 
-Formimi i njohurive mbi shkencën për letërsinë, duke përfshirë edhe klasifikimin e 
letërsisë dhe metodologjinë e studimit të letërsisë. 
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Rezultatet e pritura: 

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

1. Të përvetësojë njohuritë dhe shkathtësitë bazë për nocionin e figurës dhe 
përdorimin e saj. 

2. Të formojë shprehi për pune të pavarur interpretuese, krijuese, shprehëse dhe 
analitike. 

3. Të përvetësojë teknikat, procedurat e strategjive metodologjike, si teknikat mbi 
interpretimin. 

4. Të dallojë llojet e gjinive letrare, të bëjë analizën e mirëfilltë letrare dhe 
filologjike. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49=5, 50-60= 6, 61-70=7, 71-80= 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 

 
Literatura bazë: Zejnullah Rrahmani, Teoria e letërsisë, Faik Konica, Prishtinë, 
2008 

Milivoj Solar, Hyrje në shkencën për letërsinë, Tiranë, 2001 

Rene Wellek, Ostin Woren, Teoria e letërsisë, Tiranë, 1993 

Literatura shtesë 

Ali Aliu, Teoria e letërsisë, Prishtinë, 1986 
Sterjo Spasse, Elementet e para të teorisë së letërsisë, 1969 
Gani Luboteni, Teoria e letërsisë, 1964 

 

 

 

 

S2 Mësimdhënësi:  Prof. dr. Asllan Hamiti 

Nr. Lënda: Fonetikë e gjuhës shqipe 
1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
2 Viti akademik: viti I, semestri II 
3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 
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6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës: 
 

Objekti i fonetikës. Degët dhe llojet e fonetikës. Lidhjet e fonetikës me 
disiplinat e tjera. Rëndësia teorike dhe praktike e fonetikës. Tingujt dhe aspektet e 
studimit të tyre. Fonetika nyjëtimore. Aparati i të folurit dhe nyjëtimi i tingujve. 
Fonetika akustike. Tiparet akustike të tingujve. Veçoritë akustike të zanoreve e të 
bashkëtingëlloreve. Klasifikimi i tingujve. Klasifikimi i zanoreve të gjuhës shqipe. 
Përshkrimi nyjëtimor dhe përdorimi i drejtë i zanoreve të shqipes standarde. Togjet e 
zanoreve dhe diftongjet. Gjatësia e zanoreve në gjuhën shqipe. Klasifikimi i 
bashkëtingëlloreve të gjuhës shqipe. Përshkrimi dhe drejtpërdorimi i 
bashkëtingëlloreve të shqipes standarde. Fonetika kombinatore. Ndryshimet 
kombinatore të tingujve: Akomodimet. Përngjashmimi dhe shpërngjashmimi. 
Zëshmimi dhe shurdhimi. Shtimi i tingujve. Rënia e tingujve. Haplologjia. Elizioni. 
Metateza. Shkrirja. Rotacizmi në toskërishte dhe në shqipen standarde.   

Fonologjia (fonetika funksionale). Nocioni i fonemës. Variantet e fonemës. 

Tiparet përbërëse të fonemave dhe kundërvëniet e tyre. Kundërvëniet nyjëtimore të 

fonemave zanore.  Denduria e përdorimit të fonemave. Ndërrimet morfonologjike të 

fonemave. Qiellzorëzimi i fonemave. Metafonia. Apofonia. Ndërrime të tjera 

morfonologjike. Rrokja. Rregullat e ndarjes së fjalëve në rrokje. Prozodia. Theksi. 

Tiparet e theksit në gjuhën shqipe. Vendi i theksit në fjalët e veçuara. Theksi i fjalëve 

në fjali. Theksi logjik. Theksi emocional. Intonacioni. Vlera stilistike e mjeteve 

shprehëse fonetiko-fonologjike.  

Qëllimi kryesor i lëndës është që:  
- të sigurojë njohuritë e nevojshme për njësitë vijore (segmentore) dhe jovijore 
(mbisegmentore) të ligjërimit;  
- të fitojnë njohuri për sistemin e zanoreve e të bashkëtingëlloreve të shqipes 
standarde, klasifikimin dhe vetitë nyjëtimore e akustike të tyre; 
- të mund të krahasojnë fonemat e shqipes standarde me ato të varianteve 
territoriale; 
- të fitojnë konceptet për tingullin dhe fonemën, variantet e fonemave si dhe për 
dukuritë morfonologjike të shqipes; 
- të fitojnë njohuri për fonetikën kombinatore, përkatësisht ndërrimet e tingujve dhe 
rregullat e ndryshimit të tyre; 
- të kenë njohuri teorike për rrokjen, theksat e ndryshëm e intonacionin dhe t’i 
përdorin drejt gjatë të folurit; 
- të fitojnë njohuri për vlerën stilistike të mjeteve shprehëse fonetiko-fonologjike.  
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Rezultatet e pritura: 

          Studentët nga kjo lëndë mësimore do të kenë përfitime teorike dhe praktike.  
Ata do të aftësohen që:  
- të kuptojnë drejt çështjet e fonetikës e të fonologjisë së shqipes standarde: sistemin 
e zanoreve e të bashkëtingëlloreve, togjet e zanoreve e të bashkëtingëlloreve, 
këmbimet e tingujve, fonemat dhe variantet e tyre (alofonet), kundërvëniet fonologjike 
në sistemin e zanoreve e të bashkëtingëlloreve, ndërrimet morfonologjike të shqipes, 
rrokjen, theksin dhe intonacionin; 
 - të aftësojë të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë nga 
fusha përkatëse; 
- të përmirësojnë e të ngrenë nivelin e tyre të përgjithshëm të të folurit e të të 
shkruarit si dhe përgjithësisht të zhvillojnë aftësitë komunikuese;  
- të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e fonetikës dhe e 
fonologjisë së shqipes;  
- të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore; 
- t’i aftësojë të hartojnë punime profesionale në fushën e fonetikës e të fonologjisë së 
shqipes standarde e dialektore si dhe të fonetikës e fonologjisë krahasimtare;  
- të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, analizuar, sintetizuar, krahasuar etj. 

7 Metodat e mësimdhënies:  
Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi: 
 

Vlerësimi me pikë: 
01- 49 = 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100 = 10  

   
9 

 
Literatura: 

1. Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 2005, 
2011. 
2. Anastas Dodi, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004. 
3. Rami Memushaj, Fonetika e shqipes standarde, Toena, 2009. 
4. Bahri Beci, Fonetika e gjuhës shqipe, Prishtinë, 2004.  
5. Hajredin Xhaferi, Leksione dhe ushtrime për fonetikën, Elbasan, 2008. 
Literaturë plotësuese: 
N. S. Trubeckoi, Parime të fonologjisë, Prishtinë, 1985. 
Kolec Topalli, Theksi në gjuhën shqipe, Tiranë, 1995. 
Rahmi Memushaj,Morfonologji e eptimit të gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1989. 

 

S2     Mësimdhënësi:  Prof. dr. Asllan Hamiti 

Nr. Lënda: Kulturë gjuhe 
1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
2 Viti akademik: viti I, semestri II 
3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës: 
 

Objekti i lëndës së kulturës së gjuhës. Kultura e përgjithshme dhe kultura e 
gjuhës. Kultura e gjuhës dhe leximi. Gjuha dhe komunikimi. Tiparet dhe funksionet e 
gjuhës. Gjuha dhe të folurit. Të folurit dhe të shkruarit. Mimika dhe gjestikulacioni. 
Kultura e të folurit. Kultura e të shkruarit. Si të shkruajmë dhe si të flasim bukur? Disa 
rregulla themelore të kulturës së gjuhës.  

Planifikimi gjuhësor dhe politika gjuhësore. Programi për drejtshkrimin e 
shqipes AS2O. Fjalori elektronik shpjegues (FESh). Larmia historike, territoriale, 
sociale e funksionale e shqipes.   

Gjuha standarde shqipe dhe sistemi i stileve. Ligjërimet dhe stilet 
funksionale.  Ligjërimi libror, bisedor dhe i shkujdesur. Stili i veprimtarisë shkencore e 
teknike, stili i veprimtarisë shtetërore e administrative, stili i veprimtarisë shoqërore e 
politike, stili i veprimtarisë letrare artistike, stili i veprimtarisë fetare. Theksi normativ 
dhe  intonacioni. Shqipja në shkollë, në mjetet e informimit publik, në administratë etj. 
Prirje të përgjithshme të zhvillimit të shqipes së sotme në fushën e fonetikës, të 
morfologjisë, të sintaksës e të leksikut.. Gjuha shqipe dhe globalizimi.  

Lënda ka për qëllim që: 
- të formojë te studentët koncept të drejtë e të shëndoshë rreth vlerave kombëtare të 
gjuhës shqipe; 
- të ndërgjegjësojë ata se shqipja standarde është mjet e tipar themelor përbashkues 
i të gjithë shqiptarëve; 
- të nxisë qëndrimin dashamirës, mbrojtës dhe vlerësues ndaj shqipes standarde; 
- të nxisë studentët të shkruajnë dhe të flasin me kulturë (me kujdes, me synime 
gjuhëpastruese e gjuhëpasuruese); 
- të vetëdijësojë ata, si intelektualë të ardhshëm, se duhet të zotërojnë ligjërimin 
libror.  

Rezultatet e pritura: 

         Nga studentët presim që:   
- të kuptojnë drejt unitetin dhe larminë e gjuhës shqipe, marrëdhëniet e dialekteve me 
shqipen standarde, bazën dialektore të shqipes standarde, normat e shqipes 
standarde, nevojën e përvetësimit dhe të përdorimit praktik të tyre; 
- të përmirësojnë e të ngrenë nivelin e tyre të përgjithshëm të kulturës së gjuhës; 
- të aftësojë të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë nga 
fusha përkatëse; 
- të zhvillojnë aftësitë komunikatave;  
- të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e kulturës së gjuhës;  
- të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore; 
- t’i aftësojë të hartojnë punime profesionale për çështjen e normës letrare të shqipes 
dhe të zbatimit praktik të saj.  
 

7 Metodat e mësimdhënies:  
Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi: 
 

Vlerësimi me pikë: 
01- 49 = 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100 = 10  

   
9 

 
Literatura: 

Asllan Hamiti – Shkelqim Millaku, Leksione dhe ushtrime për kulturën e gjuhës 
(dispensë), Prizren, 2016. 
Gjovalin Shkurtaj, Kultura e gjuhës, ShBLU, Tiranë, 2006. 
Gjovalin Shkurtaj, Kultura e gjuhës në skenë dhe në ekran, ShBLSh,Tiranë, 1988. 
Gjovalin Shkurtaj, Ta duam dhe ta mbrojmë gjuhën tonë të bukur, ShBLU,  Tiranë, 
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1998. 
Literaturë plotësuese: 
Gjuha letrare shqipe për të gjithë, Tiranë, 1976. 
Për pastërtinë e gjuhës shqipe, Fjalor, Tiranë, 1998. 
Gjovalin Shkutaj, Urgjenca gjuhësore, Tiranë, 2016 dhe në Internet: 
https://soundcloud.com/ emisioni 1, 2, 3, 4, 5, ... 

 

 

 

S2Mësimdhënësi:  Prof. ass. dr. Sermin Turtulla 

Nr. Lënda: Gjuhë angleze II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: viti I, semestri II 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i lëndës 

 

Lënda synon prezantimin dhe ushtrimin e gjuhës angleze në nivelin përkatës të 
aftësisë për të komunikuar në mënyrë efikase gjatë situatave të përditshme në 
shoqëri dhe punë. Theks i veçantë i përkushtohet zhvillimit të katër 
shkathtësive të integruara të gjuhës përmes qasjes komunikatave të mësimit të 
gjuhës. Studentët zhvillojnë aftësinë e përdorimit të drejtë të strukturave 
gjuhësore, rrjedhshmërinë në të folur dhe zgjedhjen e gjuhës së përshtatshme 
duke ushtruar gjuhën në situata me përmbajtje nga jeta e vërtetë. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Në fund tëlëndësstudentët do 
tëjenënëgjendjetëidentifikojnëqëlliminkryesordhehollësiratlidhur me 
komunikimin e shkurtëgojor; 
tëshprehinidetëdhemendimetnëmënyrëtëqartëdheefikase duke i 
përdorëshprehjet e duhuragramatikoredhefjalorin e përshtatshëm; 
tëzhvillojnëmendiminkritikdheshkathtësitëanalitike. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

100-95= 10, 94 – 88 = 9, 87 – 79 =8, 78 – 67=7, 66 – 51= 6 
 

Prania në klasë                  10 
Pjesëmarrja në klasë         12 
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Detyrat e shtëpisë              22 
Punimi mes-semestral       18 
Provimi me shkrim            38 

9 Literatura: 
Cunningham, S., Moor, P. & Comyns-Carr, J. (2001). Cutting Edge: Pre-
intermediate, Students’ Book. Harlow: Pearson Education Limited. 

 

 

 

S2Mësimdhënësi:  Prof. dr. Sabahajdin Cena 

Nr. Lënda: Letërsi antike 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: viti I, semestri II 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Ofrimi i njohurive mbi zanafillën dhe zhvillimin e mitologjisë dhe të  
Letërsisë antike greke e latine, ofrimi i njohurive mbi  zhvillimin  dhe 
ruajtjen e llojeve epike, lirike dhe të llojeve të dramës në Antikë, elaborimi i 
ideve rreth ndikimeve tematike e motivore në   Evropën Perëndimore,  
hartimi i eseve rreth ndikimeve dhe interferencave, hartimi dhe sajimi i 
antologjive, ofrimi i njohurive rreth krahasimit të ndikimeve dhe të 
interferencave, ofrimi i  njohurive rreth raporteve ndërmjet letërsisë 
popullore shqiptare dhe letërsisë antike (temat dhe motivet), motivi i 
rinjohjes, motivi i shndërrimit dhe mitet heroike në krahasim me eposin 
shqiptar të kreshnikëve.  

Rezultatet e pritura: 

Qartësia e konceptit themelor Letërsi antike, 
Hartimi i eseve rreth temave të Letërsisë antike, 
Qartësitë rreth rolit dhe rëndësisë së oratorisë në kulturën antike, 
Qartësitë rreth lirikës greke, romake, tragjedive, komedive, dramave dhe 
qërtësitë rreth mitologjisë greke dhe romake, 
Qartësitë rreth muzave dhe zanave (teoritë e frymëzimeve poetike). 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, ese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9  A.Marashi, Letërsia botërore, 10, 11, 12 shw 13, 
Rene Velek &Ostin Voren, Teoria e letërsisë, Prishtinë 1982, 
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Literatura K. Rrahmani e K. Shala, Letërsia e vjetër e Mesjetës, 

 

S2     Mësimdhënësi:  Prof. asoc. Fahredin Shabani 

Nr. Lënda: Histori e popullit shqiptar 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: viti I, semestri II 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

Kursi Qytetaria dhe Qytetërimi  është i disejnuar në mënyrë që të ofrojë për 

studentët njohuritë bazike mbi origjinën, nocionin dhe karakteristikat e 

qytetërimit shqiptar me fokus në trajtimin historik nëpër të cilën ka kaluar ku 

civilizim. 

Për të qartësuar më mirë do të fillohet me një hyrje mbi terminologjinë e 

qytetërim, civilizim, urbanizim për të kaluar pastaj në fillimet e qytetërimit 

shqiptar, tipetë  dhe evoluimin e këtij qytetërimi. 

Rezultatet e pritura:  

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

 Historia e Popullit Shqiptar, 1, Ilirët dhe Mesjeta, botoi ASHSH, 
Toena, Tiranë 2002; 

 Kristo Frashëri, Qytetërimi shqiptar 

 Sadik Bejko, Qytetërime të Mëdha, Onufri, 2006; 
 Fernand Braudel, Gramatikë e qytetërimeve, Shtëpia e librit 

dhe komunikimit, Tiranë, 2005. 

 Jasque Goff, Qytetërimi Mesjetar Perëndimor, Toena, Tiranë, 
1997; 
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S3Mësimdhënësi: Prof. asoc.dr. Shkelqim Millaku 

Nr. Lënda: Morfologji e gjuhës shqipe I 

1 Programi i studimit: Gjuhë shqipe 

2 Viti akademik: viti II, semestri III 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

     Morfologjia (nga greqishtja morfo= formë dhe logos = fjalë, dije) është pjesë e 
gramatikës, e cila merret me studimin e trajtëformimit dhe të formave të ndryshme 
të fjalëve të lakueshme (emrat, mbiemrat, përemrat dhe numërorët) ose të 
zgjedhueshme (foljet). Morfologjia merret me klasifikimin dhe studimin e fjalëve në 
kategori leksiko-gramatikore (studim qendror ka fjalëformimin në koncept 
morfologjik dhe morfologjiko - sintaksor). Objekti i lëndës është studimi i fjalës në 
përgjithësi. 
      Kursi do t’u ndihmojë studentëve për të shkruar drejt dhe saktë, për të njohur, 
shprehur dhe menduar në nivel akademik për pjesët e ndryshueshme dhe të 
pandryshueshme të ligjëratës.  
     Qëllimi i lëndës është  
- ta informojë studentin për paradigmën e lakimit të emrave sipas tipit të lakimit, në 
rasa të ndryshme të trajtës se shquar dhe të pashquar, në njëjës dhe shumës. 
- ta njohë me paradigmën e zgjedhimit të foljeve sipas tipit të zgjedhimit, të 
mënyrës dhe kohëve të ndryshme. 
- njohja dhe përdorimi i lirshëm i pjesëve të ligjëratave dhe studimi i fjalëformimit të 
tyre. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët do të jenë në gjendje të demonstrojnë shkathtësi në procesin e të 
shkruarit; gjenerimin e ideve, përgatitjen e drafteve, rishikimi, editimi dhe 
prezantimi. Ata do të jenë në gjendje të shkruajnë për qëllime të ndryshme 
(tregime, shpjegime, argumentime në pikëpamje të caktuara, analiza dhe sinteza 
të ideve). Ata do të jenë në gjendje që: 

e. t’i përdorin drejt emrat në shquarsi dhe pashquarsi, njëjës dhe shumës; 
mbiemrin; foljen, ndajfoljen, numërori; përemri; parafjalën; lidhëzën; 
pjesëzën dhe pasthirrmën. 

f. t’i shkruajnë dhe shqiptojnë drejt sipas normave të kodifikuara fjalët, fjalitë 
dhe trajtat e ndryshme të tyre; 

g. të aftësohen dhe t’i vërejnë (korrigjojnë) gabimet drejtshkrimore në tekste; 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 
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8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49=5, 50-60=6, 61-70=7, 71-80 =8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 

 
Grup autorësh,  Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002. 

Musa Nushi, Gramatika e sotme shqipe I, Gjakovë, 1998. 

Latif Mulaku, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, Prishtinë, 2002. 

Ali Jashari, Gramatika e gjuhës shqipe 1, Korçë, 2003. 

Ali Jashari & Bahtiar Kryeziu,Gjuhë amtare, Prishtinë, 2010. 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e gjuhës shqipe, 
Prishtinë, 1998. 

Bahri Beci, Gjuha shqipe 6, 7, 8, Prishtinë, 2012. 

Kristaq Cipo, Gramatika shqipe, Tiranë, 1949. 

Shaban Demiraj, Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, Tiranë, 1975. 

Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976. 

Xhuvani & E. Çabej, Parashtesat e gjuhës shqipe, Tiranë, 1956. 

Xhuvani & E. Çabej, Prapashtesat e gjuhës shqipe, Tiranë, 1962. 

     Idriz Metani & Metani, Gjuha shqipe 10, Prishtinë, 2010. 

 

 

 

 

S3     Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr.Teuta V. Kafexholli 

Nr. Lënda: Letërsi romantike shqipe I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe  

2 Viti akademik: Viti II, semestri III 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 3+2 
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5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Romantizmi fillon në vitet 30-40 të shekullit XIX dhe vazhdon deri në Shpalljen e 
Pavarësisë. Konceptet dhe fenomenet e formacionit stilistik të Romantizmit në 
letërsinë shqipe janë objekt studimi në lëndën Romantizëm I. 
Qellimi i kësaj lënde është marrja e njohurive sistematike për poetikën dhe 
strukturën e zhvillimit stilistik tëRomantizmit. Hartimi me kreativitet, vështrimet 
dhe trajtesat që kanë të bëjnë me veprat e veçanta dhe fenomenet e 
përgjithshme të përfaqësuesve të romantizmit shqiptar. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët do të jenë në gjendjetë bëjnë krahasime në fushën e studimit 
dhe të nanalizave letrare, duke u nisur nga idetë, temat, ligjërimet, 
figurat, stilet etj. të komunikojnë qartë me përfaqësuesit e shkrimit 
romantik dhe me kritikën letrare për të. Gjithashtu studentët do të 
zotërojnë dijet më të avancuara për të dhënë vlerësime të pavarura, në 
të shkruar dhe në të folur. 

7 Metodatemësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 

9 
 

Literatura: 

Literatura bazë: 
Veprat e autorëve të përfshirë në këtë semester. 
 Rexhep Qosja: Historia e letërsisë shqipe-Romantizmi I, II ,Rilindja, Prishtinë, 
1984;1986. 
Grup autorësh: Historia e letërsisë shqiptare, Rilindja, Prishtinë, 1989. 
Lietaratura shtesë: 
Rexhep Qosja: Porosia e madhe, Rilindja, Prishtinë, 1986. 
Eqrem Çabej: Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, MÇM, Tiranë, 1994. 
Robert Elsie: Historia e letërsisë shqiptare, Dukagjini, Pejë, 1997.. 
Sabri Hamiti: Letërsia filobiblike dhe Letërsia romantike, Faik Konica, Prishtinë, 
2002. 
Latif Berisha:Vepra, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2002. 
Sali Bashota: Studime letrare, Toena, Tiranë, 2008. 

 

 

 

S3Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Shkrim akademik 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti II, semestri III 
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3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Shkrimi akademik është njëra nga lëndët e cila ka lidhje të ngushtë me  
degët e tjera të gjuhësisë dhe se mësimi i kësaj lënde ka të bëjë me teknikat e 
shkrimit të tekstit, paragrafit, fjalinë, koherencën midis    
 pjesëve të tekstit, paragrafëve dhe të fjalisë, ka të bëjë me organizimin e tekstit. 
Qëllimi është: 
-Të ngrejë nivelin e përgjithshëm mbi përdorimin e gjuhës. 
-Të identifikojë konceptet dhe teoritë nga fusha e shkrimit akademik. 
-Të zhvillojë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre. 
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët duhet:  
-Të kuptojnë se Shkrimi akademik është lëndë e pandashme nga degët kryesore 
të gjuhësisë, stilistikës së gjuhës dhe se shkrimi i një teksti nënkupton një dije të 
mirëfilltë paraprake mbi gjuhën, sistemin dhe përdorimin e saj.  
-T’i përvetësojnë teknikat e shkrimit dhe t’i dallojnë mirë ato, si:                                                                                                        
-Analizimi/përzgjedhja e temës;                                                                                        
-Kërkimi/mbledhja e materialit,                                                                                     
-Plani i pëgjithshëm: grupimi dhe kategorizimi i informatave;                                                                                          
-Rishikimi i tekstit - redaktimi autorial;                                                                     
-Struktura e tekstit, struktura e paragrafit, llojet e paragrafëve  
-Të aftësohen të dallojnë llojet e teksteve;                                                          -
Të fitojnë njohuri dhe të përvetësojnë normën gramatikore;                                                                                      
-T’i kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të teknikave të shkrimit; 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

Umberto Eko, Si bëhet një punim diplome, Tiranë, 1997. 
Vehbi Miftari, Shkrimi akademik, Prishtinë, 2013. 
Drejtshkrimi i Gjuhës Shqipe, Prishtinë 1974. 
Gramatika e gjuhës shqipe I , Tiranë, 2002. 

 

 

 

 

S3Mësimdhënësi: Prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku   

Nr. Lënda: Histori e gjuhës standarde 
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1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Vtit II, semestri III 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+1  

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Lënda e Historisë së gjuhës standarde do të zhvillohet me orë ligjëratash dhe 
ushtrimesh. Përveç metodës frontale, do të përdoren edhe metodat ndërvepruese, si 
ajo e bashkëbisedimit, e komentimit, e vlerësimit, e argumentimit, e analizës, e 
sintezës etj. Studentëve do t’u jepen edhe ushtrime, detyra të caktuara, do të 
udhëzohen të lexojnë literaturë tematike profesionale e shkencore dhe në orët 
mësimore do të debatohet për to. Për çështje të mësimnxënies, studentët mund të 
kontaktojnë me mësimdhënësin edhe nëpërmjet korrespodencave me shkrim si dhe 
nëpërmjet konsultimeve të drejtpërdrejta. Do të mbahen dy paraprovime 
(kolokuiume) dhe në fund do t’i nënshtrohen provimit përfundimtar me shkrim e me 
gojë.   

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studentët nga kjo lëndë mësimore do të kenë përfitime. Ata do të aftësohen që:  

- të kuptojnë drejt çështjen e historisë së formimit të shqipes standarde; 

 - të kuptojnë, të zgjerojnë e të thellojnë njohuritë për standardin e nënstandardin, 
shqipen e sotme në kontekste të ndryshme kulturore, përfshirë edhe globalizmin;   

- të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e historisë së shqipes 
standarde;  

- të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore; 

- të hartojnë punime profesionale në fushën e historisë së shqipes standarde, si 
pjesë  përbërëse e historisë së gjuhës shqipe;  

- të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, analizuar, sintetizuar, krahasuar etj. 

7 Metodat e mësimdhënies:  

Ligjërata të kombinuara si: shpjegim – sqarim, ushtrime, analiza tekstore e 
shkencore,  diskutime, punë në grupe, demonstrime dhe interpretime, shtruarje e 
shqyrtim idesh, hartime krijuese, vetë hulumtuese etj. (seminare, teste provuese, 
prezantime, testi përfundimtar). 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

1. Testi i parë: 1-30 pikë 
2. Testi i dytë: 1-30 pikë 
3. Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-20   

pikë 
4. Vlerësimi i fundit testi përfundimtar (pyetje-

përgjigje gojarisht): 1-20 pikë. 
Totali: 100 pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100= 10 
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9 

 

Literatura: 

 

 

Fadil Raka, Historia e shqipes letrare, Grafikos - Gjilan, Prishtinë, 2005. 
Fadil Raka, Historia e gjuhës letrare shqipe, Tetovë, 1997. 
Rexhep Ismajli, Standarde dhe identitete, Dukagjini, Pejë, 2003. 
Rexhep Ismajli, “Në gjuhë” dhe “për gjuhë”, Dukagjini, Pejë, 1998. 
Xhevat Lloshi, Mbështetje për gjuhën letrare, Toena, Tiranë, 1997. 
Fadil Raka, Vëzhgime rreth shqipes së shkruar, Prishtinë, 2009. 
Kongresi i Drejtshkrimit të Gjuhës shqipe, 20-25 nëntor 1972, pjesa I, II; Tiranë, 
1973. 
AShRPSh; IAP, Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Tiranë, 1973; Prishtinë, 1974. 
Shaban Demiraj – Kristaq Prifti, Kongresi i Manastirit, Tiranë, 2004. 
Xhevat Lloshi, Rreth alfabetit të shqipes, Logos-A, Shkup – Prishtinë – Tiranë, 2008. 
Dhimitër Shuteriqi, Historia e gjuhës së shkruar shqipe, Tiranë, 1967; Prishtinë, 
1970. 

 

 

S3Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Nr. Lënda: Gjuhë angleze III 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti II, semestri III 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Qëllimi kryesor i lëndës së gjuhës angleze është që të studentët t’i përvetësojnë 
katër shkathësitë themelore të anglishtes që janë si në vijim: të lexuarit, të kuptuarit, 
të shkruarit dhe atë të folurit, gjegjësisht të komunikuarit në një nivel që i përshtatet 
njohurive, aftësive dhe nivelit të tyre studimor.  

Qëllimi specifik i kësaj lënde është që studentët e këtij profili edukativo-arsimor të 
arrijnë një nivel të njohurive gjuhësore dhe të një fjalori te pasur që do të ishte i 
nevojshëm për punën e tyre në të ardhmen si dhe për avancimin e aftësive të tyre 
studimore për specializime të mëtutjeshëm në fusha të ngjajshme profesionale. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

Studenti do të aftësohet që të lexojë, flasë, dëgjojë, shkruajë dhe diskutojë për 
temat të cilat zhvillohen gjatë procesit mësimor. 
Qëllimi i kursit është që të studentët të: 
• kuptojnë çështjet aktuale, dhe të shpjegojë mendimet e tyre, përparësitë dhe 
mangësitë e një situate 
• lexojnë dhe kuptojnë informacionet rutinë, artikuj bashkë me kuptimin e 
informacionit për një temë të njohur 
• shkruajnë ese për tema  të ndryshme  
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7 Metodat e mësimdhënies:  

Ligjërata, diskutime dhe debate - Punë në grupe dhe detyra - ushtrime të 
komunikimit - Ushtrime leximi dhe dëgjimi - Fjalor dhe ushtrime me shkrim - 
lojë me role - ushtrime të zgjedhura gramatikore -  prezantime individuale 
dhe në grup 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria & projektet 
Testi gjysmë-semestral, Testi fund-semestral;  Provimi përfundimtar  
0-50    pikë  5., 51-60  pikë  6, 61-70  pikë  7 
71-80  pikë  8 
81-90  pikë  9 
91-100 pikë 10 
91-100 points 10 

9 
 

Literatura: 

David Rea, Theresa Clementson, Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra: Cambridge 
English Unlimited B1+ Intermediate Coursebook and Self-Study pack, 2011, 
Cambridge University Press, United Kingdom 

 

 

 

 

Mësimdhënësi:  Prof. dr. Asllan Hamiti 

N
r. 

Lënda: Filologji shqiptare 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
2 Viti akademik: Viti I, semestri III 
3 Obligative/zgjedhore:  Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës: 
 

        Objekti i filologjisë shqiptare. Shqipja - gjuhë indoevropiane. Vendi i shqipes në 
rrethin e gjuhëve indoevropiane. Problemet e burimit të gjuhës shqipe. Prejardhja e 
gjuhës shqipe. Elementet paraindoevropiane në gjuhën shqipe. Marrëdhëniet e shqipes 
në periudhën e saj historike. 
         Shtresimi kohësor i fjalorit të gjuhës shqipe: fondi i trashëguar i fjalorit të shqipes, 
elementet e huaja që shqipja i ka trashëguar nga nëna e saj: huazimet e vjetra greke, 
huazimet latine. Huazimet e vetë shqipes: huazimet greke, romane, sllave, turke. 
Bashkëpërkimet leksikore midis shqipes e rumanishtes. Ndërkombëtarizmat dhe 
barbarizmat. Përpjesëtimi i elementit anas ndaj elementit të huaj. Elementet e shqipes 
në gjuhët e tjera të Ballkanit. Lëvrimi i gjuhës shqipe. Ndihmesa e studiuesve shqiptarë 
e të huaj për filologjinë shqiptare. Studimet e prof. Eqrem Çabejt, Shaban Demirajt dhe 
gjuhëtarëve të tjerë të shquar për gjuhën shqipe. 

Lënda ka për qëllim që studentët: 
 Të fitojnë njohuri për filologjinë shqiptare në përgjithësi dhe për zhvillimin historik të 

sistemit gramatikor të gjuhës shqipe në veçanti nga periudha më e hershme e deri 
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në ditët e sotme.  
 Të njihen me prejardhjen e shqipes, për fonologjinë dhe morfologjinë historike të 

shqipes, duke marrë si pikënisje gjuhën mëmë indoevropiane dhe vazhduar në 
fazat e mëvonshme: në shqipen e vjetër – shqipen e mesjetës – shqipen e re. 
 Të aftësohen studentët të mund të shfrytëzojnë tekstet e vjetra shqipe për të 

shpjeguar rrugën e zhvillimit të dukurive fonetike-fonologjike, morfonologjike e 
morfologjike të shqipes së sotme dialektore e standarde.    
 Aftësimin e kandidatëve për punë kërkimore-shkencore në historinë e gjuhës 

shqipe, veçmas në lëmin e fonetikës (fonologjisë), morfonologjisë e të morfologjisë 
historike të shqipes. 
 Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e historisë së filologjisë.  
 Të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
 Nxitja dhe zhvillimi i shkathtësive për të kuptuar, krahasuar, gjykuar, analizuar 
e sintetizuar. 

Rezultatet e pritura: 

          Nga kursi i kësaj lëndeje presim që studentët:  
 të kuptojnë drejt ndihmesën e filologëve të huaj dhe shqiptarë për studimin e 

gjuhës shqipe. Do të njihen edhe me historinë e albanologjisë;  

 të pajisen me njohuri për zhvillimin historik të gjuhës shqipe nga periudha më e 
hershme e deri në ditët e sotme;  

 të aftësohen të shfrytëzojnë tekstet e vjetra shqipe për të shpjeguar rrugën e 
zhvillimit të dukurive fonetike-fonologjike, morfonologjike e morfologjike të 
shqipes së sotme dialektore e standarde;    

 të aftësohen për punë kërkimore-shkencore në fushën e filologjisë shqiptare; 

 të kenë informata për literaturën e pasur që lidhet me filologjinë shqiptare;  

 Nëpërmjet kësaj lëndeje do të përpiqemi te studentët të nxisim dhe të zhvillojmë 
shkathtësive për të kuptuar, krahasuar, gjykuar, analizuar e sintetizuar. 

7 Metodat e mësimdhënies:  
Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi: 
 

Vlerësimi me pikë: 
01- 49 = 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100 = 10  

   
9 

 
Literatura: 

1. Demiraj, Shaban: Gjuha shqipe dhe historia e saj,Tiranë, 1996. 
2. Çabej, Eqrem: Studime gjuhësore I – IX, Prishtinë, 1976, ribotuar më 1989. 
3. Stipçeviq, Aleksandar: Ilirët – historia, jeta, kultura; Tiranë,   
4. Demiraj, Shaban: Fonologjia historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 1996. 

5. Gosturani, Xheladin: Historia e Albanologjisë, Tiranë, 1977. 
Literaturë plotësuese: 

6. Riza, Selman: Studime albanistike, Prishtinë, 1979. 
7. Demiraj, Shaban: Prejardhja e shqiptarëve nën dritën e dëshmive të  Gjuhës 
Shqipe, Tiranë, 1999. 

8. Demiraj, Shaban: Gjuhësi ballkanike, Shkup, 1994.  
9. Memushaj, Rami, Morfonologji e eptimit të gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 

1989. 
10. Demiraj, Shaban: Gramatika historike e gjuhës shqipe, Tiranë, 1986. 
11. Demiraj, Shaban: Morfologjia historike e gjuhës shqipe (pjesa I dhe II), 
Prishtinë, 1980. 

12. Kastrati, Jup: Histori e gramatologjisë shqiptare (1635-1944), Prishtinë, 1980. 
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S3Mësimdhënësi:  Prof. ass. dr. Teuta V. Kafexholli 

Nr. Lënda: Publicistikë shqiptare 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe  

2 Viti akademik: Viti II, semestri III 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2 + 0 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe 
qëllimi i lëndës 

 

Lëndamësimorepërqendrohet te zhvillimi i 
publicistikësshqiptarenëpërperiudhatëndryshmehistorike duke 
paraqiturnjohuritëpërgjithshmepërpublicistikënshqiptare, sidhedijetkonceptualepërllojet e 
shkrimevepublicistike 
Qëllimi i kësajlëndeështëqëstudentëttëmarrininformacionembizhvillimin e 
publicistikësnëpërperidhatëndryshmehistorike duke pare 
ndikiminqëkapasurpublicistikanëzhvillimin e jetëskulturoredheavanciminnëafirmimin e 
vleravekombetarebrendatrojeveshqiptaredhejashtë saj. 

Rezultatet e pritura: 

Pas përfundimittëkësajlëndestudentët do tëjenënëgjendjetënjihen me fillimin dhe 
zhvillimin e publicistikës shqiptare dhe ndikimin esajnëshoqërinëpërgjithësi me një 
theks të veçantë në shoqërinë shqiptare. Do 
tënjohinraportinndërmjetgazetarisëdheteknologjisë. Gjithashtu studentët do të mund 
të bëjnë krahas ime të shkrimeve publicistike në rrafshin teorik, praktik e 
profesionalpërtëkrijuarmë pas aftësikomunikative me tëgjithatipat e 
shkrimitpublicistik. Gjithashtua ta do të jenë në gjendje që të krijojnë mendimin kritik 
përshkrimet publicistike në përgjithësi. 

7 
Metodat e 
mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 

9 
 

Literatura: 

 
Literaturabazë: 
 
HamitBoriqi, Mark Marku, Historia e shtypitshqiptar 
BlendiFevziu, Histori e shtypitshqiptar 
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Luan Zelko, Mendimishqiptarpërgazetarinë 
ArtanFuga, Monolog 
 
Lietaraturashtesë: 
Faik Konica, Vepra 3, 4 (PublicistikadheLetërkëmbimi), Dudaj, Tiranë, 2001. 
Ernest Koliqi “Shejzat”, Romë,  1957. 
Sami Frashëri, ShqipëriadheShqiptarët, Tiranë, 2002. 
Fan S.Noli, Vepra 4, 6 (PublicistikadheLetërkëmbimi), Dudaj, Tiranë, 2003.  
TajarZavalani, Misioni i Shekullit XX, Phoenix dheShtëpia e Librit, Tiranë, 1998. 
MithatFrashëri, Vepra, Rilindja, Prishtinë, 1996. 
VangjelKoça, Nëudhën e shqiptarizmës, Phoenix dheShtëpia e Librit, Tiranë, 1999. 
Anton Harapi, Kulla e Babelit, Phoenix dheShtëpia e Librit, Tiranë, 1999. 
BrankoMerxhani, Vepra, Plejad, Tiranë, 2003. 
Petro Marko, Intervistë me vetveten (Retëdhegurët), OMSCA, Tiranë, 2000. 
Ismail Kadare: Ftesënë studio, Rilindja, Prishtinë, 1996. 

 
 

 

S4Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr.Shkelqim Millaku 

No Lënda: Morfologji e gjuhës shqipe II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore Obligative 

4 Koha dhe proporcioni: 15 javë, 3+2 

5 Kredi: 6 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Kursi është vazhdim i lëndës Morfologji I dhe do t’u ndihmojë studentëve për të shkruar 
drejt dhe saktë, për të njohur, shprehur dhe menduar në nivel akademik për pjesët e 
ndryshueshme dhe të pandryshueshme të ligjëratës. Nga ky kurs, studentët parapërgatiten 
për të hyrë në karrierën e tyre, e cila do të jetë e kompletuar, profesionalisht pasi që 
studenti ka arritur objektivat e qëllimit të lëndës së morfologjisë. Kursi do të përfshijë 
mësime teorike dhe praktike. Ai do të përfshijë shkrimin dhe leximin e punimeve, 
prezantimeve me shkrim gjatë orëve mësimore dhe detyrave hulumtuese në shtëpi. 
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Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 

 t’i shkruajnë dhe shqiptojnë drejt sipas normave të kodifikuara fjalët, trajtat e 
ndryshme të tyre; 

 t’i vërejnë (korrigjojnë) gabimet drejtshkrimore në tekste; 

 t’i përdorin drejt emrat në të shquarën dhe të pashquarën, njëjës dhe shumës; 
mbiemrin; foljen, ndajfoljen, numërorin; përemrin; parafjalën; lidhëzën; pjesëzën 
dhe pasthirrmën. 

7  

Vlerësi
mi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 
Metodat e 
mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

Mahir Domi, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002. 

Musa Nushi, Gramatika e sotme shqipe I, Gjakovë, 1998. 

Latif Mulaku, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, Prishtinë, 2002. 

Ali Jashari, Gramatika e gjuhës shqipe 1, Korçë, 2003.   

Ali Jashari & Bahtiar Kryeziu,Gjuhë amtare, Prishtinë, 2010. 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e gjuhës shqipe, Prishtinë, 
1998.   

Kristaq Cipo, Gramatika shqipe, Tiranë, 1949. 

Shaban Demiraj, Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, Tiranë, 1975. Eqrem Çabej, 
Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976. 
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S4Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr.Teuta V. Kafexholli 

Nr. Lënda: Letërsi romantike shqipe II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Romantizmi fillon në vitet 30-40 të shekullit XIX dhe vazhdon deri në Shpalljen e 
Pavarësisë. Konceptet dhe fenomenet e formacionit stilistik të Romantizmit në letërsinë 
shqipe janë objekt studimi në lëndën Romantizëm II. Aspekti teoriko-kritik dhe analiza 
letrare përqendrohen tek autorët emblematikë dhe te veprat e tyre. 
Qëllimi i kësaj lënde është që student të fitojnë njohuri të duhura dhe sistematike për 
modelin kulturor të Rilindjes Kombëtare Shqiptare,  të kenë informacione për poetikën 
dhe strukturën e zhvillimit të formacionit stilistik të Romantizmit, të hartojnë me 
kreativitet vështrimet dhe trajtesat e tyre individuale që kanë të bëjnë me vepra të 
veçanta dhe fenomene të përgjithshme të romantizmit shqiptar. 

Rezultatet e pritura: 
Studentët do të jenë në gjendje të njohin veçoritë e kësaj epoke letrare si dhe të vërejnë  
zhvillimin zhanror. Gjithashtu duke e njohur perudhën e Romantizmit II, do të zotërojnë 
veprat e përfaqësuesve te kësaj epoke, zhanretdhe vlerat estetiko- letrare. 

7 Metodate mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 

9 
 

Literatura: 

Literatura bazë: 
Veprat e autorëve të përfshirë në këtë semester. 
Rexhep Qosja: Historia e letërsisë shqipe-Romantizmi  II, III”, Rilindja, Prishtinë, 
1984;1986 
Grup autorësh: Historia e letërsisë shqiptare, Rilindja, Prishtinë, 1989. 
Literatura shtesë: 
Rexhep Qosja: Porosia e madhe, Rilindja, Prishtinë, 1986  
Eqrem Çabej: Shqiptarët midis Perëndimit dhe Lindjes, MÇM, Tiranë, 1994. 
Robert Elsie: Historia e letërsisë shqiptare, Dukagjini, Pejë, 1997  
Sali Bashota: Domethënia e ideve letrare, Rilindja, Prishtinë, 2001   
Sabri Hamiti: Letërsia filobiblike dhe Letërsia romantike, Faik Konica, Prishtinë, 2002. 
Latif Berisha:Vepra, Fakulteti i Filologjisë, Prishtinë, 2002   
Sali Bashota: Studime letrare, Toena, Tiranë, 2008. 
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S4    Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Leksikologji 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5  

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Leksikologjia  është njëra nga degët e gjuhësisë, e cila ka lidhje të ngushtë me degët 
e tjera e sidomos me morfologjinë dhe se mësimi i kësaj lënde ka të bëjë me 
kuptimin e fjalëve të gjuhës shqipe dhe mënyrat e fjalëformimit, me shtresat e 
leksikut të gjuhës shqipe, me fjalët me origjinë indoevropiane, arkaizmat, 
neologjizmat, me fjalët e huazuara, të prejardhuara etj. Mësimi i kësaj lënde ka për 
qëllim që studentët: 
-të marrin njohuri për normën leksikore, për pasurinë dhe nevojën e përdorimit të 
fjalëve shqipe në vend të fjalëve të huaja. Do të kuptojnë drejt marrëdhëniet e 
shqipes me gjuhët e tjera, prirjet e përgjithshme të zhvillimit të shqipes së sotme si 
dhe sfidat e gjuhës shqipe në procesin e globalizimit. 
-të ngrejnë nivelin e përgjithshëm për kulturën dhe dijen mbi leksikun e gjuhës 
shqipe. 

Rezultatet e pritura: 

-Studentët do të kuptojnë se se fjalët kanë formën dhe kuptimin e tyre si unitet i 
formës dhe përmbajtjes. Kuptimi leksikor është përfaqësues dhe shfaqet e shprehet 
me formën përfaqësuese të fjalëve në fjalor. 
-Studentët do t’i përvetësojnë dhe do t’i dinë mënyrat e fjalëformimit dhe do t’i 
dallojnë mirë parashtesat dhe prapashtesat e gjuhës shqipe si dhe mënyrat e tjera të 
fjalëformimit. 
-të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë nga fusha e 
leksikologjisë. 
-të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e leksikologjisë. 
-të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
-të aftësohen të dallojnë fjalët me origjinë të vjetër, huazimet, neologjizmat dhe fjalët 
e reja që po hyjnë në gjuhën shqipe. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  
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9 Literatura: 
Jani Thomaj: Leksikologjia  e gjuhës shqipe, Tiranë, Toena, 2011. 
Jani Thomaj: Prejardhja kuptimore në gjuhën shqipe, EDFA, Tiranë, 2009. 
Ludmilla Buxheli: Fjalët e përngjitura në gjuhën shqipe, Tiranë, 2009. 

 
 
 
 

S4    Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Letërsi për fëmijë 

1 Programi i studimit: Gjuhë shqipe 

2 Viti akademik: Vti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+1 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Letërsia për fëmijësynon të aftësojë profesionalisht studentët e profilit fillor për 
punë të sukseshme dhe efktive në institucionet shkollore por edhe për  
mësimdhënie bashkëkohore, duke ua bërë të ditur vizionin e mundësive 
metodologjike në kuadër të njohjes dhe përdorimit të parimeve, kritereve, 
metodave, teknikave, formave dhe strategjive që lidhen me punën me fëmijët, me 
të nxënit nga ana e tyre, si dhe me vlerësimin e aftësimit të tyre etj. Në këtë kurs 
apo cikël ligjëratash studentët do të njihen me zhvillimin e kësaj letërsie si pjesë 
integrale e artit të letërsisë, roli i saj në edukimin estetik krahas diskursit edukativ; 
Përceptimi fiksional-pedagogjiko-real I realitetit në këtë letërsi.. 

Rezultatet e pritura: 

Të njohin historikun e zhvillimit të letërsisë për fëmijë, specifikat dhe vlerat me të 
rëndësishme të saj, duke u aftësuar për vlerësimin dhe interpretimin e tyre në 
kuadër të dijeve teorike dhe të mësimdhënies, të krahasojnë teoritë e të mësuarit 
duke argumentuar përparësitë e njërës kundrejt tjetrës; të shprehin bindjet e tyre 
lidhur me teorinë më të përshtatshme për mësimdhënien dhe të nxënit në shkollën 
tonë; Studentët do të mund të bëjnë dallimin e periudhave të letërsisë, zhanreve 
letrare, të figuracionit letrar, të krijimtarisë gojore si dhe të nxjerrin me sukses 
mesazhin e veprave letrare. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

 
Prof. as. Dr. Astrit Bishqemi, Historia e letërsisë shqiptare për fëmijë e të rinj, 
Elbasan 2008; Prof. as. Dr. Astrit Bishqemi, Hyrje në teorinë e letërsisë për fëmijë, 
Sejko, Elbasan 2004, Prof. as. Dr. Astrit Bishqemi, Histori e letërsisë botërore për 
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fëmijë, Sejko, Elbasan 2006,  Prof. Bedri Dedja, Burime të letërsisë shqipe për 
fëmijë, Rilindja, Prishtinë 1977; Dr. Agim Deva, Poezia shqipe për fëmijë 1872-
1980, Rilindja, Prishtinë 1982; Agim Deva, Romani ynë për fëmijë, Rilindja, 
Prishtinë 1977; Odhise Grillo, Leksikoni i shkrimtarëve shqiptarë për fëmijë, Tiranë 
2002; Prof. As. Dr. Ramazan Çadri, Lindja dhe formimi i letërsisë shqipe për 
fëmijë, Dodona, Tiranë 2009; 

Literatura shtesë 

Gaçe, Letërsia për fëmijë;Xhevat Syla, Kush e shkruan poezinë- vlerësime për 
letërsinë për fëmijë, Libri Shkollor, Prishtinë 2005; Xhevat Syla, Kuvendim poetik – 
antologji e poezisë shqipe për fëmijë e të rinj, Libri Shkollor, Prishtinë 2010, 
Odhise Grillo, Panoramë letrare I, II, III, Tiranë, 1986, 1998, 2000; Prof.sc. Faik 
Shkodra, Letërsi për fëmijë, Universiteti i Prishtinës, 2002, Viktor Canosinaj, Nga 
Liza deri te Harry Poeteri, Lilo, Tiranë 2006; Qibrije Tasim Gjokutaj, Letërsia për 
fëmijë, Toena, Tiranë 2007; Bardhosh Demiri, Letërsi për fëmijë, Rozafa, Prishtinë 
2011 

 

 

 
 
 

S4     Mësimdhënësi: Prof.ass.dr. Sejdi Sejdiu 

Nr. Lënda: Gjuhë angleze IV 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1  

5 ECTS kreditë: 4 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i lëndës 

 

Ky kurs përgatit nxënësit që të përdorin gjuhën angleze në mënyrë të pavarur 
për komunikim global. 
Përmes temave universale dhe aktiviteteve, si dhe një fokus në kompetencën 
ndërkulturore si një "aftësi e pestë", ky kurs u ndihmon studentëve të bëhen 
komunikues më efektive. 
 
Thelbi i kursit është që të sjell jetën e vërtetë në klasë duke i pajisur studentët 
me aftësitë dhe strategjitë për të komunikuar me besim jashtë saj. 
 
Disa seksione të kursit ndikojnë në rritjen e aftësisë komunikuese të 
studentëve, zhvillimin e mëtejshëm të të folurit dhe strategjitë e të mësuarit të 
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pavarur. 

Rezultatet e pritura: 

 

 

 Deri në fund të kursit studentët duhet të jenë në gjendje të: 
• Shprehin mendimin e tyre dhe zhvillojnë diskutime me njerëz që e kanë 
anglishten gjuhë amtare në një sërë temash mjaft të gjëra me një nivel të 
rrjedhshmërisë dhe spontanitetit që e bën komunikimin e mundur pa presion. 
• Kuptojnë njerëzit që flasin anglisht në radio dhe televizion dhe kuptojnë pikat 
kryesore të pjesëve të ndërlikuara të të shkruarit. 
• Kuptojnë dhe shkruajnë tekst të qartë dhe të detajuar mbi një gamë të gjerë 
të temave konkrete dhe abstrakte, përfshirë diskutime teknike në fushën e tyre 
të specializimit dhe shprehin avantazhet dhe disavantazhet e pikëpamjeve të 
ndryshme. 

7 Metodat e mësimdhënies:  

Ligjërata, diskutime dhe debate - Punë në grupe dhe detyra - ushtrime të 
komunikimit - Ushtrime leximi dhe dëgjimi - Fjalor dhe ushtrime me shkrim - 
lojë me role - ushtrime të zgjedhura gramatikore -  prezantime individuale dhe 
në grup 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vijueshmëria & projektet, testi gjysmë-semestral, testi fund-semestral;  provimi 
përfundimtar  
0-50    pikë  5, 51-60  pikë  6, 61-70  pikë  7, 71-80  pikë  8, 
81-90  pikë  9, 91-100 pikë 10 

9 
 

Literatura: 

David Rea, Theresa Clementson, Alex Tilbury, Leslie Anne Hendra: 
Cambridge English Unlimited B2  Intermediate Coursebook and Self-
Study pack, 2011, Cambridge University Press, United Kingdom 

 

 
 

S4Mësimdhënësi:  Prof.dr. Sabahajdin Cena 

Nr. Lënda: Folklor arbëresh 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4  
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

- Zgjerimi i njohurive mbi Arbëreshët dhe kulturën e tyre, 
- Themelimi i kolonive të Arbëreshëve në Italinë Jugore, 
- Themelimi i kolegjeve më të rëndësishme, 
- Kolegji i Shën Dhimitër Koronës, 
- Aktiviteti i kolegjeve dhe rëndësia e tyre në ruajtjen e  

traditave kombëtare (gjuha, doket, adetet, ritet dhe mitet), 
- Vjelja, regjistrimi dhe botimi i përmbledhjeve folklorike, 
- Analiza dhe komentimet e teksteve rapsodike, 
- Njohuritë mbi “Dorëshkrimin e Kieutit” dhe baza leksikore e  

Nilo Katalanos, 
- Kontributi i Jeronim de Radës, 
- Roli dhe rëndësia e Dhimitër Kamardës. 

Rezultatet e pritura: 

- Sajimi i koncepteve folkloristike, 
- Njohja e dorëshkrimeve dhe koleksioneve arbëreshe, 
- Aftësimi për t’i komentuar tekstet nga dorëshkrimet, 
- Funksioni i rapsodive arbëreshe, 
- Njohuritë mbi bazat e kulturës gjuhësore, estetike dhe letrare, 
- Njohuri të mbi gjendjen e sotme të folklorit arbëresh 

(Botimet e studimeve të ndryshme).  

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

 
Anton Nikë Berisha, Antologji e poezisë arbëreshe, Prishtinë 
Anton Nikë Berisha, Interrpretime të poezisë arbëreshe, Prishtinë 

 

 
 
 
 
 

S4    Mësimdhënësi:  Dr. Shpresa Zaplluzha 

Nr. Lënda: Psikologji 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti II, semestri IV 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+0 
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5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Psikologjia është rruga që mund të informojë studentët të jenë të gjithë të 
gatshëm për profesionin e mësimdhënësit. Kursi ka disa detyra: E para 
studentët kanë nevojë për të studiuar për situata të ndryshme, sepse ata kanë 
profesionin e tyre për të qenë mësues i mirë. E dyta nxënësit duhet të zhvillojnë 
njohuritë e tyre për të vërtetën që jetojnë. Ky kurs do të organizohet me mësime 
teorike dhe praktike. 

Rezultatet e pritura: 

Deri në fund të kursit studentët duhet të jenë në gjendje të: 
• Shprehin mendimin e tyre dhe zhvillojnë diskutime për komunikimin e mundur 
pa presion. 
• Kuptojnë njerëzit që flasin dhe kuptojnë pikat kryesore të pjesëve të 
ndërlikuara të të shkruarit. 
• Kuptojnë dhe shkruajnë tekst të qartë dhe të detajuar mbi një gamë të gjerë të 
temave konkrete dhe abstrakte, përfshirë diskutime teknike në fushën e tyre të 
specializimit dhe shprehin avantazhet dhe disavantazhet e pikëpamjeve të 
ndryshme. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 

 

Literatura: 

 

Njazi Kamberi, Psikologji e edukimit dhe mësimit, Prishtinë, 2006 
Pajazit Nushi, Psikologji e edukimit, Prishtinë, 2001.  
Musaj, Psikologjia e Edukimit, Tiranë, 2003 
Grup autorësh, Histori e letërsisë shqiptare, Prishtinë, 1989. 
Eskili (525 p.e.s), Prometeu i mbërthyer.     
Sofikliu 497 p.e.s.), Antigona 
Euripidi (480 p.e.s) Medea 
Arsitofani (445 p.e.s) Bretkosat 
Dante Aligeri, Komedi Hyjnore 
Migel Servantes, Don Kishoti. 
W. Shekspiri, Iliada, Odisa, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

S5Mësimdhënësi:  Prof. asoc. dr. Shkelqim Millaku 

No Lënda: Sintaksë e gjuhës shqipe I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 
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2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Koha dhe proporcioni: 15 javë, 3+2 

5 Kredi: 6 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Objekti i studimit të sintaksës dhe metodologjia e mësimdhënies se saj 
do të jetë interaktive dhe praktikuese ndërmjet studimit të thellë 
shkencor dhe atij praktik nga tekstet shkollore për ciklin e ulët mësimor. 
Studimi, prezantimi dhe ligjërimi do të mbështetët në klasifikimin e 
togfjalëshave, klasifikimin dhe llojet e fjalive për nga struktura e tyre, 
modaliteti etj., gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët plotësuese të fjalisë.  
Gjithashtu, studentët do t‘i thellojnë njohuritë e tyre edhe në fushën e 
klasifikimit dhe të llojeve të fjalisë së përbërë (fjalitë e bashkërenditura 
dhe fjalitë e nënrenditura). Studim thelbësor do të kenë teorinë dhe 
modelin praktik të praktikumit të fjalëve në renditjen dhe funksionin e  
tyre në fjali. Analiza sintaksore e fjalive, puna në grupe, krahasimi dhe 
gjenerimi i njohurive, por edhe i zhvillimit të tyre kryesisht me shembuj 
nga tekstet parauniversitare dhe universitare të gjuhës shqipe, të cilat 
do të jenë detyrat thelbësore për studentët dhe për realizimin e lëndës 
Gjuhë amtare – sintaksë Qëllimi i kursit të Gjuhës amtare (shqipe) I, 
sintaksë është që studentët: T’i thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre 
në fushën e gjuhësisë në përgjithësi dhe të funksionit sintaksore të 
tekstit (sintaksës) shkollore në veçanti. Të njihen paraprakisht fjalët 
fono-morfologjikisht në koncept teorik dhe praktik (përmes formave apo 
modeleve të ndryshme të ushtrimeve) në mënyrë që t’i dallojnë 
togfjalëshat nga fjalitë; fjalitë e thjeshta nga fjalitë e përbëra; gjymtyrët 
kryesore nga ato plotësuese, si dhe problemet e tjera që i shtron 
sintaksa; Të fitojnë aftësi për të dalluar trajtat dhe format normative nga 
ato që nuk janë normative në ligjërimin e folur dhe në të shkruar, në 
mënyrë që t’i zbatojnë këto aftësi në të ardhmen në punën dhe 
ligjërimet e tyre para nxënëseve  të ciklit të ulët, të shkollës fillore.  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dijnё: 
- Llojet e fjalive 

- Kryefjalen 
- Kallezuesin 
- Kundrinen 
- Rrethanorin  
- Percaktorin 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   
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Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49=5, 50-60=6, 61-70= 7, 71-80= 8, 81-90= 9, 91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Mehmet Çeliku, Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 1997 

Spiro Floqi, Mahir Domi (...), Gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, 
Prishtinë, 1991 

Georgio Graffi, Sintaksa, Tiranë, 2003 

Bahri Beci, Gjuhë shqipe 6, Prishtinë, 2012 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënës, Prishtinë, 2002 

Ahmet Kelmendi, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, sintaksa, Prishtinë, 
2002 

Shkelqim Millaku, Strukturat sintaksore (përkthimi i librit Chomsky, N. Syntactic 
Structures, Paris, 1957), Prishtinë, 2011. 

Josif Mita, Hyrje në sintaksën gjenerative, Prishtinë, 2005 

Tafil Kelmendi, Kështjella e sintaksës, Prishtinë, 2006  

 

 
 
 

S5Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr.Teuta V. Kafexholli 

Nr. Lënda: Letërsi moderne I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 
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4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

Letërsia moderne sjell mjete, forma, struktura të  reja artistike. Ndryshe nga 
shkrimet e mëhershme, të periudhës së Rilindjes, që ishin himnizuese, 
letërsia moderne u shfaq me një model të shkrimit kritik. Kjo lëndëu 
mundëson studentëve njohjen me letërsinë moderne shqipe, pra deceniet e 
para të shekullit XX,  duke përfshirë këtu njohjen e rrymave, individualizimin 
në letërsinë shqipe, shfaqjen dhe konsolidimin e të gjitha formave letrare, si 
dhe kahjet e mendimit teoriko-kritik për problemet e letërsisë, por edhe të 
kulturës nacionale në përgjithësi. Përveç kësaj, studentët do të pajisen me 
dije dhe shkathtësi, të cilat do t’ua mundësojnë hulumtimin, analizimin e 
studimin e pavarur të teksteve letrare. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët do t`i njohin autorët dhe format e periudhës përkatëse.Ata do t`i 
kuptojnëkonceptet substanciale të zhvillimit të letërsisë moderne shqipe 
duke i dalluar format e strukturat letrare – prozë, poezi, dramë – në kuadër 
të shfaqjes dhe konsolidimit të tyre, si dhe rrymat e mendimit teorik e kritik 
për letërsinë dhe kulturën në përgjithësi dhe shqipe në veçanti. Gjithashtu 
studentët do të hartojnë dhe zhvillojnë analiza, interpretime, studime të 
pavaura për letërsinë, tekstet dhe autorët e veçantë. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 

9 
 

Literatura: 

Literatura bazë: 
Veprat e autorëve të përfshirë në këtë semestër. 
Sabri Hamiti, Letërsia moderne shqipe, Shtëpia Botuese Universitare “UET Press”, 
Tiranë, prill, 2013. 
Grup autorësh: Historia e letërsisë shqiptare, “Rilindja”, Prishtinë, 1989. 
Robert Elsie: Historia e letërsisë shqiptare, “Dukagjini”, Pejë, 2011. 
Rexhep Qosja: Asdreni- Jeta dhe vepra, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1972. 
Rexhep Qosja, Prej letërsisë romantike deri te letërsia modern, Instituti 
Albanologjik, Prishtinë, 2010. 
Literatura shtesë: 
Eqrem Çabej, Për gjenezën e literaturës shqipe, në “Studime gjuhësore”, vëllimi V, 
“Rilindja”, Prishtinë, 1988. 
Grup autorësh: Gjergj Fishta 
Sali Bashota, Proza e filleve të modernitetit, PEN Qendra e Kosovës, Prishtinë, 
2006. 
Mendimtarë shqiptarë, Plagët tona, Dija, Prishtinë, 2000. 
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S5Mësimdhënësi: Prof.ass.dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Letërsi krahasimtare 

1 Programi i studimit: Gjuhë shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Metodologjia letrare krahasimtare ofron njohuri specifike të metodologjisë 
letrare, instrumentet dhe nocionet teoriko – letrare siç janë: influencat, 
interaksionet letrare, relacionet, plagjiarizmi, burimet e letërsisë, gjeneza e 
zhanreve letrare, intertekstualiteti, përkthimet, receptimi, lexuesi dhe të lexuarit, 
kontaktet letrare etj. Të gjithë këta konstituentë të Letërsisë së krahasuar do të 
shtrohen në një proces interaktiv dhe praktik (përmes ligjëratave), ku do të 
përfshihen shembuj të letërsive të veçanta dhe përfaqësues kryesorë të tyre. Ky 
modul i konceptualizon nocionet, idetë dhe definicionet siç janë: Letërsi botërore 
dhe Letërsi nacionale si dhe interaksionet midis tyre, nga njëra anë si dhe vlerat 
universale letrare të të gjitha kohëve, nga ana tjetër. 2 Studimi i letërsisë së 
krahasuar është ngushtë i lidhur edhe me hulumtimet interdisiplinare për fushat 
tjera të dijes si: filmi, muzika, teatri etj. Qëllimi themelor i lëndës është që të 
njohë studentët me konceptet dhe postulatet themelore të disiplinës së 
Komparatistikës si dhe me zhvillimet aktuale të saj te ne dhe në botë. Gjithashtu 
do të bëhet përpjekje që studentët individualisht apo në grupe të hulumtojnë 
vetë dukuri, vepra e autorë të letërsisë shqipe e botërore në kontekstin 
krahasimtar 

Rezultatet e pritura: 

Gjatë zhvillimit të ligjëratave, ushtrimeve e konsultimeve si dhe në përfundim të 
kursit studentët do të kenë mundësinë: a. Të fitojnë informacione dhe të 
demonstrojnë njohuri për letërsinë e shkruar në vende të ndryshme e në 
periudha të ndryshme historiko – letrare; b. Të tregojnë aftësi për lexime kritike 
si dhe për shkrime kritike – analitike e krahasimtare; c. Të përdorin me saktësi 
literaturën shkencore teoriko – letrare e historiko – letrare. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9  
Homeri: Iliada – Gj. Fishta: Lahuta e Malcis; Eskili: Orestia – Shekspiri: Hamleti; 
Dante Aligieri: Komedia hyjnore – Servantesi: Don Kishoti i Mançës; Stendal: E 
kuqja dhe e zeza – Tolstoj: Ana Karenina; De Rada: Këngët e Milosaos – 
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Literatura: Pushkini: Eugjen Oniegini; Homeri: Odiseja - Xh. Xhojs: Uliksi; E Heminguej: Për 
kë bien kambanat – P. Marko: Hasta la Vista; F. Kafka: Kështjella – Xh. Orvel: 
1984 Literatura shtesë: Yves Chevrel: Letërsi e krahasuar, Tiranë 2002; Rene 
Velek e Ostin Uoren: Teoria e letërsisë; Northrop Fraj: Anatomia e kritikës; 
Osman Gashi: Studime interliterare, Prishtinë 2001; Miti dhe romantizmi 
evropian, Prishtinë 2005; Kufijtë e letërsisë, Prishtinë, 2008; Eliot, Thomas 
Sterns: Ese të zgjedhura, Prishtinë, 1982; Croce, Benedetto: Poezia antike dhe 
moderne, Tiranë, 1998; Lodge, David: 20th Century Literary Criticism, London & 
Neë York, 1994; Claudio Guillen: “The Challenge of Comparative literature”, 
Harvard University Press, 1993; Nathalie Piegay – Gros: “Introduction a 
l’intertextualite”, Paris, 1996; Christopher 4 Prendergast: “Debating Ëorld 
Literature”, London – Neë York, 2004; Fromm, Erich: Gjuha e harruar, Tiranë, 

1998. 
 

 
 
 
 
 
 

S5Mësimdhënësi:  Prof. dr. Asllan Hamiti 

Nr. Lënda: Dialektologji 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës: 
 

Njohuri të përgjithshme: Objekti i dialektologjisë. Dialektet shoqërore. Njësitë 
dialektore. Lidhjet e dialektologjisë me shkencat e tjera. Rëndësia e gjuhës 
dialektore dhe e dialektologjisë. Tiparet universale të gjuhës popullore. Metodat e 
vjeljes së materialit dialektor. Mënyrat e përshkrimit të dialekteve. Transkriptimi dhe 
transliterimi. Udhëzues tematik i punimit të seminarit a të diplomës për një të folme.  
          Gjeografia gjuhësore: Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe. Zbatimi i 
gjeografisë gjuhësore edhe për mikrosistemet e shqipes dialektore. Regjistrime 
zanore të të folmeve shqipe në Internet.  
Degëzimi dialektor i gjuhës shqipe dhe studimi i saj: Baza e përbashkët e dy 
dialekteve. Gegërishtja dhe nëndialektet e saj. Toskërishtja dhe nëndialektet e saj. 
Ndikimi i faktorëve jashtëgjuhësorë në ndarjen dialektore të shqipes.  
          Dialektet në rrjedhë të kohës. Pasqyrë historike e studimeve dialektore të 
shqipes. Historiku i lëvrimit të shqipes.  
          Dallimet dhe ngjashmëritë fonetike e fonologjike: Gjatësia e zanoreve në të 
folmet shqipe. Hundorësia e zanoreve në të folmet shqipe. Theksi. Përcaktimi i 
inventarit të fonemave zanore të të folmeve. Zanoret e theksuara dhe të 
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patheksuara. Diftongimi i fonemave /i/, /y/ dhe /u/ në të folmet e gegërishtes 
qendrore. Prirja e monoftongimit të diftongjeve dytësore. Togjet e zanoreve, 
diftongjet dhe diftongoidet. Dallimet dialektore në sistemin e bashkëtingëlloreve. 
Dallime ndërmjet folësve të shqipes në bazën artikulative.  
          Dallimet dhe ngjashmëritë morfologjike: Ndërrimet morfonologjike në të 
folmet shqipe. Emri. Mbiemri. Përemri. Folja.  
          Ngjashmëritë dhe dallimet leksikore e frazeologjike: Ngjashmëritë dhe 
dallimet leksikore. Fjalët krahinore e dialektore dhe leksiku i shqipes standarde. 
Frazeologjizmat dialektorë – pronë e shqipes letrare dhe standarde.  
          Tiparet gjuhësore të grupeve të të folmeve: Gegërishtja verilindore. 
Gegërishtja veriperëndimore. Gegërishtja qendrore. Gegërishtja e Shqipërisë së 
Mesme. Të folmet kalimtare. Toskërishtja veriore. Toskërishtja jugore. Labërishtja. 
Çamërishtja. Marrëdhëniet e dialekteve me gjuhën standarde:  
          Onomastika dhe degët e saj: Studimet onomastike shqiptare. Toponimia dhe 
degët e saj. Antroponimia dhe degët e saj.  

Lënda ka për qëllim që studentët: 
- Të fitojnë njohuri për dialektologjinë si shkencë, metodat e vjeljes së 

materialit dialektor, transkriptimin e transliterimin, marrëdhëniet e 
dialekteve me shqipen standarde. 

- Të njihen me ndarjen dialektore të shqipes, me dallimet dhe ngjashmëritë 
dialektore në fushën e fonetikës e të fonologjisë, të morfologjisë e të 
leksikut.  

- Të aftësohen të vjelin material dialektor dhe onomastik si dhe të hartojnë 
një punim profesional a punim seminari e diplome për një territor të 
caktuar. 

- Të mënjanojnë shprehitë nyjëtimore dialektore dhe të përvetësojnë 
ligjërimin letrar.  

- Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e 
dialektologjisë.  

- Nxitja dhe zhvillimi i shkathtësive për të kuptuar, krahasuar, gjykuar, 
analizuar e sintetizuar. 

Rezultatet e pritura: 

  Studentët nga kjo lëndë mësimore do të kenë përfitime teorike, metodologjike dhe 
praktike. Nga ta presim që:  

 të kuptojnë drejt dialektologjinë shqiptare tradicionale e bashkëkohore, 
përfshirë edhe gjeografinë gjuhësore dhe onomastikën;   

 të kenë informata për literaturën e pasur që lidhet me dialektologjinë 
shqiptare; 

 të aftësohen për punë kërkimore-shkencore në fushën e dialektologjisë 
shqiptare e të onomastikës; 
 nëpërmjet kësaj lëndeje do të përpiqemi te studentët të nxisim dhe të 

zhvillojmë shkathtësitë për të kuptuar, krahasuar, gjykuar, analizuar e 
sintetizuar. 

7 Metodat e mësimdhënies:  
Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi: 
 

Vlerësimi me pikë: 
01- 49 = 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100 = 10  

   9  1. Hamiti, Asllan – Qamili, Ajten: Dialektologjia e gjuhës shqipe, UIShM, Shkup, 
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Literatura: 2014. 
2. Gjinari, Jorgji - Shkurtaj, Gjovalin: Dialektologjia, Tiranë, 1997 (ribotuar më 

2000). 
3. Shkurtaj, Gjovalin: Dialektet e shqipes, Tiranë, 2012. 
4. AShSh: Atlasi dialektologjik i gjuhës shqipe, vëllimi I, Napoli, 2007; vëllimi 

II, Napoli, 2008. 
Literaturë plotësuese: 

5. Thomai, Jani: Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e sotme, AShSh, 
IGjL, Tiranë,  2001. 

6. Akademia e Shkencave e RSh, IGjL: Pyetësori (fonetikë, morfologji, 
sintaksë, leksik), Tiranë, 1993. 

7. Akademia e Shkencave e RPSSh: Udhëzues për mbledhjen e fjalëve dhe 
shprehjeve të gjuhës shqipe, Tiranë, 1989. 

8. Floqi, Spiro: Pyetësor për mbledhjen e materialit dialektor të gjuhës 
shqipe, Dialektologjia shqiptare I, Tiranë, 1971, f. 371- 447.  

9. Skica e monografi dialektore për të folmet shqipe. 
Burime nga Interneti:  
Elsie, Robert: Dialektet e gjuhës shqipe, www.albanianlanguage.net 
http://gjuhashqipe.com/albanologji 
http://sq.wikipedia.org/wiki/Gjuha_shqipe). 
http://www.phoenixhollo.com 
http://www.youtube.com/ 
http://www.dialogplus.ch: Zara ende frymon arbërisht nga Dashnim Hebibi. 
http://www.youtube.com:Arbëreshët e Zares (pjesa 1, 2, 3).   
http://www.youtube.com: Mbijetesa e shqiptarëve te Ukrainës, pjesa 1, 2, 3, 4, 5.  
http://www.youtube.com: Molla e kuqe Dokumentar (pjesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9). 
http://www.youtube.com: Me Shqiptaret e Turqisë (2) 4/1, 4/2, 4/3, 4/4.  

 

 

 
 
 
 

S5Mësimdhënësi: Prof. asoc.dr. Shkelqim Millaku 

No Lënda: Gjuhësi e përgjithshme 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Koha dhe proporcioni: 15 javë, 2+1, 

5 Kredi: 4 

http://www.albanianlanguage.net/
http://sq.wikipedia.org/wiki/Gjuha_shqipe
http://www.phoenixhollo.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/
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6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

Qëllimi i kursit është që t’i paraqes raportet dhe rëndësinë e gjuhësisë se 
përgjithshme. Gjuha shqipe sipas studiuesve të huaj dhe kryesisht atyre 
gjerman është e sistemuar ndërmjet greqishtes dhe latinishtes dhe detyre këtij 
kursi është analiza dhe interpretime burimore të gjuhësisë se përgjithshme. 
Andaj, familja e gjuhëve evropiane dhe gjuhësia e përgjithshme do të  jetë 
detyra dhe obligimet qenësore të studimit. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё për: 
- Raportet e shqipes me gjuhët e tjera, 
- Raportet fonetike, morfologjike, sintaksore me familjen e 

gjuhëve indoevropiane. 
- Strukturalizmin, 
- Gjenerativizmin.   

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49=5, 50-60=6, 61-70=7, 71-80=8, 81-90 =9, 91-100=10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Robert Beekes, Gjuhësi indoevropiane, Paris, 2001. 

E. Çabej, Studime gjuhësore I-VI, Prishtinë, 1974 

Shaban Demiraj, Histori e gjuhës, Tiranë, 2002.    

Sh. Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 

Robert Robins, Historia e gjuhësisë, Tiranë, 2007. 

Sapir, E. Language, New York, 1921. 

Sosyr, F. dë, Kursi i gjuhësisë se përgjithshme, Prishtinë, 1977. 
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S5    Mësimdhënësi:  Prof. dr. Hysen Matoshi 

Nr. Lënda: Eseistikë 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestrri V 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Eseja është artikull i gjatë a studim me karakter kritik ose publicistik, i cili trajton 
në mënyrë të përgjithshme, të lirë e jo të gjithanshme a shteruese çështje 
shoqërore, shkencore, letrare, kulturore etj. Eseistika është disiplina shkencore 
mbi esenë, strukturën e esesë, llojet, problemet teorike e metodologjike të saj. 
Qëllimi i lëndës është që studentët të njihen me veçantinë e estetikës si lloj i 
shkrimit, me modelet më të sukseshme të shkrimit të esesë, me mjetet 
shprehëse, me karakterin e saj dual letërsi-shkencë etj. Pastaj të mësojnë të 
shkruajnë esenë, të njohin modelet e shkrimit të esesë në gjuhën shqipe etj.  

Rezultatet e pritura: 

  Studentët nga kjo lëndë mësimore do të kenë përfitime teorike, metodologjike 
dhe praktike. Nga ta presim që:  

 ta kuptojnë esenë si lloj i veçantë i shkrimit që inkorporon aspektin 
letrar dhe atë dituror;   

 të aftësohen për të shkruar esenë; 
 të njohin rrugën zhvillimore të esesë dhe të eseistikës përgjithësht’ 
 të njohin modelet më të arrira të shlkrimit të eses[, qoftë atë të shkruar 
në gjuhën shqipe, qoftë në rrafshin e përgjithshëm etj. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 

 

Literatura: 

 

Milivoj Solar, “Hyrje në shkencën për letërsinë”, Tiranë, 2004. 
Rene Uellek, Ostin Uoren, “Teoria e letërsisë”, Tiranë, 2007. 
Ridvan Dibra, “ Një lojë me emrin posmodernizëm”, botoi “Albas”, Tiranë 207. 
Xhonatan Kaller, “ Teori letrare – Një hyrje e shkurtë”, botoi “Era”, Prishtinë, 
2001. 
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S5Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Gjuhë latine 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri V 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4  

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Guha latine është njëra nga lëndët për mësimin e latinishtes, e cila jep një 
pasqyrë të kësaj gjuhe të shkruar qysh në kohë të vjetra. Mësimi i kësaj lënde ka 
të bëjë me mësiimin e fjalëve të lakueshme, emrat, mbiemrat, përemrat, 
numërorët dhe të zgjedhueshme, foljet, si dhe fjalëve të tjera që kanë hyrë në 
shtresat e leksikut të gjuhëve të tjera dhe të gjuhës shqipe, me origjinë 
indoevropiane. Po ashtu, do të mësohen fralezogizmat dhe fjalët e urta latine. 
Qëllimi i është: 
-të ngritet niveli i përgjithshëm i dijes për kulturën dhe gjuhën latine; 
-të identifikojnë, t’i kuptojnë fjalët e gjuhës latine që kanë hyrë në leksikun e 
shqipes. 

Rezultatet e pritura: 

-Studentët të kuptojnë se fjalët latine kanë formën dhe kuptimin e tyre. Kuptimi 
leksikor është përfaqësues dhe shfaqet e shprehet me formën përfaqësuese të 
fjalëve në fjalor; 
-Studentët do t’i përvetësojnë dhe do t’i dinë emrat dhe formimin e tyre, foljet 
dhe zgjedhimin e tyre; 
-Do të aftësohen të dallojnë fjalët latine me origjinë të vjetër, huazimet, 
neologjizmat dhe fjalët e reja që kanë hyrë në gjuhën shqipe;  
- Do të kuptojnë drejt marrëdhëniet e latinishtes me shqipen e me gjuhë të tjera; 
-të zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre; 
-të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e kësaj lënde; 
-të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 
 Dr. Engjëll Sedaj, Gjuhë latine, Prishtinë, 1985. 
 Fjalor latinisht-shqip, Prishtinë, 1983. 
 Fjalor I fjalëve të huaja, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 1988. 
 Mikel Ndreca, Fjalor fjalësh e shprehjesh të huaja, Prishtinë 1986. 
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S6Mësimdhënësi:  Prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku 

No Lënda: Sintaksë e gjuhës shqipe II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Koha dhe proporcioni: 15 javë, 3+2 

5 Kredi: 6 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Në këtë kurs studentët do t’i vazhdojnë njohurit e tyre studimore të 
lëndës Sintaksë e gjuhës shqipe I dhe do të marrin njohuri të reja, duke 
i zgjeruar njohuritë e tyre paraprake, (nga fonetika, leksikologjia dhe 
morfologjia) përkitazi me organizimin e tekstit apo teksteve shkencore 
dhe atyre shkollore. Objekti i studimit të sintaksës dhe metodologjia e 
mësimdhënies se saj do të jetë interaktive dhe praktikuese ndërmjet 
studimit të thellë shkencor dhe atij praktik nga tekstet shkollore për 
ciklin e ulët mësimor. Studimi, prezantimi dhe ligjërimi do të mbështetët 
në klasifikimin e togfjalëshave, klasifikimin dhe llojet e fjalive për nga 
struktura e tyre, modaliteti etj., gjymtyrët kryesore dhe gjymtyrët 
plotësuese të fjalisë.  Gjithashtu, studentët do t‘i thellojnë njohuritë e 
tyre edhe në fushën e klasifikimit dhe të llojeve të fjalisë së përbërë 
(fjalitë e bashkërenditura dhe fjalitë e nënrenditura). Studim thelbësor 
do të kenë teorinë dhe modelin praktik të praktikumit të fjalëve në 
renditjen dhe funksionin e  tyre në fjali. Analiza sintaksore e fjalive, 
puna në grupe, krahasimi dhe gjenerimi i njohurive, por edhe i zhvillimit 
të tyre kryesisht me shembuj nga tekstet parauniversitare dhe 
universitare të gjuhës shqipe, të cilat do të jenë detyrat thelbësore për 
studentët dhe për realizimin e lëndës Gjuhë amtare – sintaksë Qëllimi i 
kursit të Gjuhës amtare (shqipe) I, sintaksë është që studentët: T’i 
thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e gjuhësisë në 
përgjithësi dhe të funksionit sintaksore të tekstit (sintaksës) shkollore në 
veçanti. Të njihen paraprakisht fjalët fono-morfologjikisht në koncept 
teorik dhe praktik (përmes formave apo modeleve të ndryshme të 
ushtrimeve) në mënyrë që t’i dallojnë togfjalëshat nga fjalitë; fjalitë e 
thjeshta nga fjalitë e përbëra; gjymtyrët kryesore nga ato plotësuese, si 
dhe problemet e tjera që i shtron sintaksa; Të fitojnë aftësi për të 
dalluar trajtat dhe format normative nga ato që nuk janë normative në 
ligjërimin e folur dhe në të shkruar, në mënyrë që t’i zbatojnë këto aftësi 
në të ardhmen në punën dhe ligjërimet e tyre para nxënëseve  të ciklit 
të ulët, të shkollës fillore. 
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Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 

- Llojet e fjalive tё pёrbёra 
- Kryefjalen homogjen dhe tё pёrbёra 
- Kallezuesin homogjen dhe tё pёrbёra 
- Kundrinen homogjen dhe tё pёrbёra 
- Rrethanorin homogjen dhe tё pёrbёra 
- Percaktorin homogjen dhe tё pёrbёra 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49=5, 50-60 =6, 61-70 =7,71-80 =8, 81-90 =9, 91-100=10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Mehmet Çeliku, Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 1997 

Spiro Floqi, Mahir Domi (...), Gramatika e gjuhës së sotme letrare shqipe, 
Prishtinë, 1991 

Georgio Graffi, Sintaksa, Tiranë, 2003 

Bahri Beci, Gjuhë shqipe 6, Prishtinë, 2012 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënës, Prishtinë, 2002 

Ahmet Kelmendi, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, sintaksa, Prishtinë, 
2002 

Shkelqim Millaku, Strukturat sintaksore (përkthimi i librit Chomsky, N. Syntactic 
Structures, Paris, 1957), Prishtinë, 2011. 

Josif Mita, Hyrje në sintaksën gjenerative, Prishtinë, 2005 

Tafil Kelmendi, Kështjella e sintaksës, Prishtinë, 2006  
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S6Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr.Teuta V. Kafexholli 

Nr. Lënda: Letërsi moderne II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

 
Letërisa moderne sjell një zhvillim të paparë më herët në të gjitha gjinitë letrare, në 
stilet individuale dhe në strukturat artistike me trajta të reja poetike. 
 Kjo lëndë studentëve u mundësonnjohjen me letërsinë moderne shqiptare,  duke 
përfshirë këtu njohjen e rrymave, individualizimin në letërsinë shqipe, shfaqjen dhe 
konsolidimin e të gjitha formave letrare, kahjet e mendimit teoriko-kritik për 
problemet e letërsisë, si dhe kulturën nacionale në përgjithësi. Përveç kësaj, 
studentët do të pajisen me dije dhe shkathtësi, për t`u mundësuar  hulumtimin, 
analizimin e studimin e pavarur të teksteve letrare. 

 

Rezultatet e pritura: 

Studentët do të jenë në gjendje tënjohin autorët dhe format e periudhës 
përkatëse.Të njohin konceptet substanciale të zhvillimit të letërsisë, 
kryesisht në letërsinë shqipe.Gjithashtu do të dallojnë format e strukturat 
letrare – prozë, poezi, dramë – në kuadër të shfaqjes dhe konsolidimit të 
tyre, si dhe rrymat e mendimit teorik e kritik për letërsinë dhe kulturën shqipe 
në përgjithësi. 

7 
Metodat e 
mësimdhënies:  

Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 

9 
 

Literatura: 

Literatura bazë: 
Veprat e autorëve të përfshirë në këtë semestër. 
Sabri Hamiti, Letërsia moderne shqipe, Shtëpia Botuese Universitare “UET Press”, 
Tiranë, prill, 2013. 
Grup autorësh: Historia e letërsisë shqiptare, “Rilindja”, Prishtinë, 1989. 
Robert Elsie: Historia e letërsisë shqiptare, “Dukagjini”, Pejë, 2011. 
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Literatura shtesë: 
Eqrem Çabej, Për gjenezën e literaturës shqipe, në “Studime gjuhësore”, vëllimi V, 
“Rilindja”, Prishtinë, 1988. 
Grup autorësh: Gjergj Fishta 
Sali Bashota, Proza e filleve të modernitetit, PEN Qendra e Kosovës, Prishtinë, 
2006. 
Mendimtarë shqiptarë, Plagët tona, Dija, Prishtinë, 2000. 
Teuta Vinca-Kafexholli, Kronotopi në prozën “E madhe është gjëma e mëkatit”, 
Meshari, Prishtinë, 2014. 
Teuta Vinca- Kafexholli, Mitrush Kuteli si folklorist dhe poet, Iris, Strugë, 2008. 
Hysen Matoshi,Stilet në letërsinë shqipe ndërmjet dy luftërave botërore,Instituti 
albanologjik, Prishtinë, 2008. 
Jorgo Bulo, Magjia dhe magjistarët e fjalës, Dituria, Tiranë, 1998. 

 

 

 

S6     Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Gjuhësi indoevropiane 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5  

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Lënda ka për qëllim që studentët: 
Gjuhësia indoevropiane është njëra nga lëndët e cila ka lidhje me historinë e 
gjuhës shqipe dhe se mësimi i kësaj lënde i bën të zotë për lidhjen e gjuhëve të 
ballkanit dhe indoevropiane, afrinë dhe ndërndikimin ndërmjet tyre. 
-Të ngrejnë nivelin e përgjithshëm mbi afrinë e gjuhëve të ballkanit, si dhe 
gjuhëve indoevropiane. 
-Të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë nga fusha e 
gjuhësisë krahasuese. 
-Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre. 
-Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e gjuhësisë 
indoevropiane. 
-Të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj. 
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Rezultatet e pritura: 

Pikësynimi kryesor i lëndës është që studentët:  
-Të kuptojnë se Gjuhësia indoevropiane është lëndë e pandashme nga gjuhësia 
e përgjithshme dhe se kjo lëndë nënkupton një dije të mirëfilltë të lidhjes që kanë 
gjuhët e indoevropiane.  
-T’i përvetësojnë afritë dhe dallimet e gjuhëve indoevropiene dhe t’i dallojnë ato. 
-Të analizojnë afritë dhe grupimet e gjuhëve indoevropiane:                                                                                      
-Kërkojnë dhe analizojnë sipas metodës krahasimtare                                                                                                                                                                                        
-Të aftësohen të dallojnë llojet premisat e afrisë dhe dalimeve të gjuhëve 
indoevropiane;                                             
-Të fitojnë njohuri dhe të përvetësojnë ato;                                                                                       
-Të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të shkencës mbi gjuhët 
indoevropiane. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 
1. Eqrem Çabej, Hyrje në indoeuropianistikë, Tiranë, 2008. 
2. Dr. Eqrem Çabej, Studime gjuhësore VII, Prishtinë, 1986. 
3. Shaban Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 

 

 

S6Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Fonetikë historike 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Semestri i gjashtë 

3 Obligative/zgjedhore: obligative  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Fonetika historike është njëra nga lëndët e cila ka lidhje me Morfologjinë 
historike dhe se mësimi i kësaj lënde katë bëjë me zhvillimin historik të tingujve 
zanor dhe bashkëtingëllor, të ndryshimeve të tingujve nga aspekti historic, sit ë 
zanoreve të shkurtra e të gjata, ashtu edhe ndyshimeve të bashkëtingëlloreve. 
-Të ngrejnë nivelin e përgjithshëm mbi zhvillimin e gjuhës shqipe, si dhe gjuhëve 
indoevropiane, bazuar në ndryshimin e tingujve. 
-Të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë nga fusha e 
fonetikës krahasuese. 
-Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre. 
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-Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fonetika historike 
-Të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët:  
-Të kuptojnë se Fonetika historike është lëndë e pandashme nga morfologjia 
historike dhe se të dyja nënkuptojnë lidhjen që ka shqipja me gjuhët e tjera 
indoevropiane.  
-Taarrijnë mësimin mbi fjalët në kuadrin e të gjithë sistemit të gjuhës shqipe në 
zhvillimin e tyre historik dhe gjuhëve indoevropiane; 
-Të aftësohen të dallojnë llojet premisat e afrisë dhe dallimeve të gjuhëve 
indoevropiane;                                             
-Të fitojnë njohuri dhe të përvetësojnë ato;                                                                                       
- Të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të shkencës mbi gjuhën shqipe 
dhe atyre indoevropiane që kanë më shumë lidhje me shqipen. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 

1. Dr. Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Fonetika historike,  
Prishtinë, 1986. 

2. Eqrem Çabej, Hyrje në indoeuropianistikë, Tiranë, 2008. 
3. Shaban Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 

 

 

 

S6Mësimdhënësi:  Dr. Naim Berisha 

Nr. Lënda: Metodologji e mësimdhënies me praktikë                               

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 
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6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Përmes këtij kursi studentët do të marrin njohuri paraprake përkitazi me: 
objektin e metodologjisë së gjuhës, lidhjen e metodologjisë me pedagogjinë, 
me gjuhësinë, me psikologjinë; përkitazi me planin dhe programin mësimor; 
metodologjinë e lexim-shkrimit fillestar, metodologjinë e leximit, metodologjinë e 
gramatikës, metodologjinë përpilimit të testeve, hartimeve; puna me klasa të 
bashkuara, vlerësimi dhe hartimi i testit etj. Po ashtu, studentët do të marrin 
informacione të mjaftueshme edhe për tekstet e gjuhës, tekstet alternative, si 
dhe metodat e teknikat bashkëkohore që duhen zbatuar gjatë procesit të 
mësimdhënies. Një hapësirë e konsiderueshme do t’i kushtohet organizimit-
mbajtjes së orëve mësimore sipas modeleve të caktuara (orë mësimi model).  
 
Qëllimi i kursit të Metodologjisë së gjuhës amtare është që studentët: 
- T’i thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në metodologji të gjuhës, 
- Të aftësohen për mbajtjen e suksesshme të mësimit të gjuhës shqipe, 
- T’i zhvillojnë shprehitë dhe aftësitë profesionale dhe si mësimdhënës të ardhshëm 

t’i përsosin vazhdimisht ato, duke shkëmbyer përvojat edhe me specialistë të tjerë 
dhe duke shfrytëzuar literaturë metodike dhe profesionale, 

- Të përgatiten për të modeluar mësimdhënie të mbështetur në metodat, teknikat 
dhe strategjitë e reja, 

 - Të fitojnë aftësi për të dalluar dhe ligjëruar trajtat dhe format normative nga ato që 
nuk janë normative në ligjërimin e folur dhe të shkruar, në mënyrë që t’i zbatojnë 
këto aftësi në të ardhmen te nxënësit, 

- Të jenë në gjendje që zbatimi i metodologjive dhe teknikave bashkëkohore të jetë 
në përputhje me kurrikulat e MASHT-it. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët do të jenë në gjendje: 
-  T’i dallojnë dhe ligjërojnë metodat sintetike dhe analitike, 
- T’i përdorin mjetet ndërtimore dhe renditjen e tyre për një gjuhë sa më 

funksionale, të kuptueshme dhe shprehëse, si në formën e folur ashtu 
edhe në atë të shkruar, sipas rregullave të shqipes standarde, si gjatë 
studimeve të tyre, ashtu dhe te fëmijët e institucioneve parauniversitare, 

-T’i identifikojnë dhe zbatojnë drejt e qartë ndërtimet-njësitë fonetike, 
leksikore, morfologjike dhe sintaksore te nxënësit e ciklit të ulët, 

- Mënyrat e organizimit të mësimit,  
- Njohin formën e punës në mësimin e gjuhës shqipe, 
-Njohin tipat e mësimdhënies efektive, 
- Njohin metodat dhe teknikat mësimore për gjuhën, 
- Mësimdhënia sipas nevojave të nxënësve. Arsimi gjithëpërfshirës në të mësuarin e 
gjuhës, 
- Njohin dhe zotërojnë mjetet ndihmëse për mësimdhënie efektive të gjuhës, 
-Zotërojnë aftësi për ta ligjëruar programin e studiuar. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49=5, 50-60=6, 61-70 =7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  
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9 
 

Literatura: 

 Irida Hoti & Njazi Kazazi, Didaktikë e gjuhës shqipe, Tiranë, 2009. 
Avzi Mustafa, Didaktikë e gjuhës shqipe dhe të lexuarit letrar, Shkup, 2002 
Bardhyl Musai, Metodologji e mësimdhënies, Tiranë, 2003 
Mimoza Gjokutaj, Didaktika e gjuhës shqipe, Tiranë, 2014 
R.Fisher, Teaching Children to Think, UK, 1995 
R.Fisher, Teaching Children to Learn, UK, 1995 
G.D. Borich, Effective Teaching Methods, USA, 2000 
G.D. Borich, Effective Teaching Schools, USA, 1996 
G.D. Borich, Effective Teaching Skills, USA, 1998  
Bardhyl Musai, Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues 1-5, Tiranë, 2005 
Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënës, Prishtinë, 2002 

 

 

 

 

 

S6Mësimdhënësi:  Prof. ass. dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Kritikë letrare 

1 Programi i studimit: Gjuhë shqipe 

2 Viti akademik: Viti III, semestri VI  

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Kursi Kritika letrare përqëndrohet te hulumtimetkreative në fenomene e vepra të 
veçanta, duke imbështetur ato në kuptimin e parimevefundamentale të kritikës 
letrare, e cila siç dihetështë njëra nga domenet kryesore të studimit tëletërsisë. 
Gjithashtu, qëllim parësor do të jetë edhenjohja e studentëve më historinë e 
kritikës, formatdhe metodat e saj në kontekstin e rrymave modernetë shfaqjes, si 
dhe njohja me autoritetet e dëshmuaratë kritikës moderne shqipe që nga fillet e 
saj e derinë ditët e sotme.Nëpërmjet këtij kursi studentët do të arrijnë që 
tëforcojnë njohurinë e tyre për kritikën letrare, tëhetojnë, gjykojnë dhe vlerësojnë 
veprat e fenomenete ndryshme të letërsisë, si dhe ta shtojnë fuqinë e 
mendimit të pavarur për problemet që debatohenapo studiohen. Në vazhdën e 
formimit profesionaltë tyre do të kyçen në metodat e shkollat moderne tëkritikës 
apo interpretimit të letërsisë. 
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Rezultatet e pritura: 

Të njihet më detajisht me kritikën letrare si njërënnga domenet kryesore të 
studimit të letërsisë;Të krijojë një pamje me të qartë të historisë së 
kritikës, formave dhe metodave të saj, shfaqjes sësaj në qarqet letrare e 
kulturore evro-amerikane sidhe do të njohë modernitetin e saj në raport 
meletërsinë e përgjithshme dhe atë shqipeTë arrijë t’i aplikojë dijet dhe format 
më të njohuratë kritikës në vepra të veçanta letrare. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

O. Dykro, C. Todorov: Fjalor enciklopedik ishkencave të ligjërimit, 1984 
I. Rugova, S. Hamiti: Kritika letrare, 1979 
N. Jorgaqi: Antologji e mendimit estetik shqiptar,2000 
I. Rugova: Kahe dhe premisa të kritikës letrareshqiptare 1504-1983, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

S6Mësimdhënësi:  Prof. dr. Asllan Hamiti 

Nr. Lënda: Drejtshkrimi i gjuhës shqipe 
1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
2 Viti akademik: Viti III, semestri VI 
3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës: 
 

Drejtshkrimi dhe drejtshqiptimi. Alfabeti i gjuhës shqipe. Kongresi i 
Drejtshkrimit të Gjuhës Shqipe. Parimet e përgjithshme të drejtshkrimit të gjuhës 
shqipe. Rregullat kryesore të shqiptimit letrar.  

Norma fonetike. Përdorimi i drejtë i zanoreve dhe i bashkëtingëlloreve. 
Drejtpërdorimi i togjeve të zanoreve dhe i togjeve të bashkëtingëlloreve. Takime dy 
zanoresh e bashkëtingëlloresh të njëjta. Shkrimi i fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë 
në mes. Përdorimi i shkronjave të mëdha. Ndarja e fjalëve në fund të rreshtit. Shkrimi 
i datave. Përdorimi i drejtë i shenjave të pikësimit.  Ligjërata e drejtë dhe e zhdrejtë. 

Norma morfologjike dhe zbatimi praktik i saj. Gabime më të shpeshta në 
përdorimin e emrave, foljeve, mbiemrave, përemrave, ndajfoljeve, numërorëve, 
parafjalëve, pjesëzave, lidhëzave, nyjave. Norma sintaksore dhe zbatimi i saj.  
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Pasuria leksikore dhe frazeologjike e shqipes. Fjalët anase dhe të huaja. 
Fjala shqipe në vend të fjalës së huaj. Përdorimi i drejtë i fjalësit të shqipes.  

Lënda ka për qëllim që studentët: 
- t’i aftësojë të shkruajnë e të flasin në varietetin standard të shqipes; 
- të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e drejtshkrimit të 
shqipes, duke ndërlidhur edhe njohuritë e fituara nga kultura e gjuhës;  
- t’i aftësojë me kompetencë të hetojnë e të përmirësojnë gabimet gjuhësore të 
nxënësve në punën e tyre arsimore; 
- t’i aftësojë të hartojnë punime profesionale për çështjen e normës letrare të shqipes 
dhe të zbatimit praktik të saj. 

Rezultatet e pritura: 

         Nga studentët presim që:   
- të përvetësojnë shkrimin dhe shqiptimin e drejtë të zanoreve dhe të 
bashkëtingëlloreve, shkrimin e fjalëve njësh, ndaras dhe me vizë në mes, përdorimin 
e shkronjave të mëdha, rregullat e ndarjes së fjalëve në fund të rreshtit, theksin 
normativ dhe  intonacionin, përdorimin e drejtë të shenjave të pikësimit etj.   
 - të aftësohen të zbatojnë edhe normën morfologjike të shqipes standarde: 
përdorimin e drejtë të emrave, foljeve, mbiemrave, përemrave, ndajfoljeve, 
parafjalëve, pjesëzave, lidhëzave, nyjave etj.  
- të përvetësojnë edhe normën sintaksore dhe përdorimin praktik të saj.  
- të marrin njohuri edhe për normën leksikore, për pasurinë dhe nevojën e përdorimit 
të fjalëve shqipe në vend të fjalëve të huaja.  
- të kuptojnë drejt marrëdhëniet e shqipes me gjuhët e tjera, prirjet e përgjithshme të 
zhvillimit të shqipes së sotme si dhe sfidat e gjuhës shqipe në procesin e globalizmit. 

7 Metodat e mësimdhënies:  
Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi: 
 

Vlerësimi me pikë: 
01- 49 = 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100 = 10  

   
9 

 
Literatura: 

AShRPSh; IAP, Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, Tiranë, 1973; Prishtinë, 1974. 
Fjalor i gjuhës së sotme shqipe, Tiranë, 1980; 2002. 
Fjalor drejtshkrimor i gjuhës shqipe, Tiranë, 1974 
Gjovalin Shkurtaj, Si të shkruajmë shqip, Toena, 2008. 
Gjovalin Shkurtaj, Ta duam dhe ta mbrojmë gjuhën tonë të bukur,  Tiranë, 1998. 

 

 

 

 

S7Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Letërsi e sotme shqipe I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

214 
 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 3+2 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i lëndës 

 

T’i pajisë studentët me njohuri të përgjithshme përkontekstin, për fazat, për prirjet, 
për strukturat, përvlerat dhe për autorët, veprat e të cilëve kanëluajtur rol 
përcaktues në zhvillimin e strukturës sëletërsisë shqipe në harkun kohor nga pas 
Lufta eDytë Botërore e deri në ditët e sotme. 

Rezultatet e pritura: 
 
Të formojnë idenë për hartën (relievin) epërgjithshme të zhvillimeve letrare 
brendahapësirës shqiptare pas Luftës së Dytë Botërore ekëtej. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

1. Rexhep Qosja, Prej tipologjisë deri teperiodizimi, Prishtinë, 1984. 
2. Grup autorësh, Historia e letërsisëshqiptare të realizmit socialist, Tiranë,1978; 
3. Agim Vinca, Struktura e zhvillimit tëpoezisë së sotme shqipe (1945-1980), 
Rilindja, Prishtinë, 1985; 
4. Agim Vinca, Alternativat shqiptare, Shkup.5. Sefedin Fetiu, Poetika e romanit 
shqiptar(1952-1977), Instituti Albanologjik iPrishtinës, Prishtinë, 1992;6. Bajram 
Krasniqi, Komunikime letrare,Rilindja, Prishtinë, 1980;7. Arben Hoxha, Letërsia si 
vizion, InstitutiAlbanologjik i Prishtinës, Prishtinë, 2011.8. Besim Rexhaj, Drama 
shqiptare e pasLuftës së Dytë Botërore (1948-2008), Faik Konica, 
Prishtinë, 2009.Literatura shtesë:9. Hasan Mekuli, Romani shqiptar (kritikae 
vështrime), Libri shkollor, Prishtinë,2000;10. Nebil Duraku, Historia dhe poetika 
edramës shqiptare (1886-1996), ARTC,Prishtinë, 2003; 
 

 

 

 

 

S7    Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Letërsi botërore I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 
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3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 6 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Ky kurs përfshinë materien letrare të letërsisë botërore nga fillimet në Orientin e 
lashtë (letërsia egjiptase, mesopotameze etj…) deri në shekullin XIV, e.r. (fundi i 
Mesjetës). Trajton vepra letrare, autorë e dukuri sipas rrjedhës historike (sipas 
epokave, formacioneve stilistike, drejtimeve, rrymave, lëvizjeve...) si dhe sipas 
zhvillimeve zhanrore (gjinitë, zhanret e llojet letrare), me theks të veçantë në 
analizën e veprave më përfaqësuese të të gjithë letërsisë. Përqendrimi i veçantë 
do të jetë tek mitologjia greke, epi grek dhe sidomos drama greke si dhe format 
letrare të letërsisë romake. 
Gjatë gjithë kohës së zhvillimit të ligjëratave, ushtrimeve e konsultimeve si dhe në 
përfundim të kursit studentët do të kenë mundësinë: 1. Të demonstrojnë njohuri 
për letërsinë e shkruar në vende të ndryshme e në periudha të ndryshme historiko 
– letrare, për gjuhët, kulturat dhe traditat letrare; 2. Të tregojnë aftësi për lexime 
kritike si dhe për shkrime kritike – analitike; 3. Të përdorin me saktësi literaturën 
shkencore teoriko – letrare e historiko – letrare 

Rezultatet e pritura: 

Gjatë gjithë kohës së zhvillimit të ligjëratave, ushtrimeve e konsultimeve si dhe në 
përfundim të kursit studentët do të kenë mundësinë: 1. Të demonstrojnë njohuri 
për letërsinë e shkruar në vende të ndryshme e në periudha të ndryshme historiko 
– letrare, për gjuhët, kulturat dhe traditat letrare; 2. Të tregojnë aftësi për lexime 
kritike si dhe për shkrime kritike – analitike; 3. Të përdorin me saktësi literaturën 
shkencore teoriko – letrare e historiko – letrare; Studentët do të arrijnë të marrin 
informacione dhe të njohin periudhat letrare. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91 100=10  

9 
 

Literatura: 

Epi i Gilgameshit; Saadiu: “Gjylistani dhe Bostani”, Omar Khajami: Rubairat; 
Përrallat arabe “1001 net”(zgjedhje), Homeri: Iliada, Odiseja, Safo: Poezi të 
zgjedhura; Eskili: Prometheu i ngujuar, Orestia; Sofokliu: Antigona, Mbreti Edip, 
Euripidi: Medeja, Andromaka, Aristofani: Bretkosat, Lisistrata, Plauti: Menehmët; 
Virgjili: Eneida,   

Literatura shtesë: Grup autorësh: Historia e letërsisë botërore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
Prishtinë 1984 etj. P. S. Kohan: Historia e letërsisë së vjetër greke, Shkup 1990 
Osman Gashi: Studime interliterare, Prishtinë, 2001 Osman Gashi: Miti dhe 
romantizmi evropian, Prishtinë 2005 Osman Gashi: Kufijtë e letërsisë, Prishtinë 
2008 Todi Dhama: Fjalori i mitologjisë, Prishtinë, 1988 Muzafer Xhaxhiu: Letërsia 
antike greke V. Zamarovski: Heronjtë e miteve antike, Prishtinë, 1988  
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S7    Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Morfologji historike 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe letërsi shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: obligative  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Morfologjia historike është njëra nga lëndët e cila ka lidhje me Fonetikën 
historike dhe se mësimi i kësaj lënde ka të bëjë me zhvillimin historik të formave 
të fjalëve dhe të ndryshimeve të tingujve nga aspekti historik: 
Studentët: 
-Të ngrejnë nivelin e përgjithshëm mbi zhvillimin e fjalëve të gjuhës shqipe, si 
dhe gjuhëve indoevropiane, bazuar në ndryshimin rrënjës dhe të tingujve. 
-Të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë nga      fusha 
e Morfologjisë krahasuese. 
-Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre. 
-Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga Morfologjia historike 
-Të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët:  
-Të kuptojnë se Morfologjia historike është lëndë e pandashme nga fonetika 
historike dhe se të dyja nënkuptojnë lidhjen që ka shqipja me gjuhët e tjera 
indoevropiane.  
-Ta arrijnë mësimin mbi fjalët në kuadrin e të gjithë sistemit të gjuhës shqipe në 
zhvillimin e tyre historik dhe gjuhëve indoevropiane; 
                                                                                                                                                                 
-Të aftësohen të dallojnë llojet, premisat e afrisë dhe dallimeve të gjuhëve 
indoevropiane;                                             
-Të fitojnë njohuri dhe të përvetësojnë ato;                                                                                       
-Të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të shkencës mbi gjuhën shqipe 
dhe atyre indoevropiane që kanë më shumë lidhje me shqipen. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60=6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 

1. Shaban Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 
2. Eqrem Çabej, Studime gjuhësore, Prishtinë, 1986. 
3. Dr. Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Fonetika historike,  
Prishtinë, 1986. 
4. Eqrem Çabej, Hyrje në indoeuropianistikë, Tiranë, 2008. 
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S7    Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Gjuhësi ballkanike 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 5  

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Gjuhësia ballkanike është njëra nga lëndët e cila ka lidhje të ngushtë me 
gjuhësinë indoevropiane dhe historinë e gjuhës shqipe dhe se mësimi i kësaj 
lënde ka të bëjë me lidhjen e gjuhëve të ballkanit, afrinë dhe ndërndikimin 
ndërmjet tyre. Studentët duhet që: 
-Të ngrejnë nivelin e përgjithshëm mbi afrinë e gjuhëve të ballkanit, si gjuhë 
indoevropiane. 
-Të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë nga fusha e 
gjuhësisë krahasuese. 
-Të zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre. 
-Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e gjuhësisë 
ballkanike. 
-Të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e grupore. 
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj. 

Rezultatet e pritura: 

Studentët duhet:  
-Të kuptojnë se Gjuhësia ballkanike është lëndë e pandashme nga gjuhësia 
indoevropiane dhe se kjo lëndë nënkupton një dije të mirëfilltë të lidhjes që kanë 
gjuhët e ballkanit.  
-T’i përvetësojnë afritë dhe dallimet e gjuhëve të ballkanit dhe edhe të gjuhëve të 
tjera indoevropiene dhe t’i dallojnë ato.                                                                                                                                                                  
-Të aftësohen të dallojnë llojet premisat e afrisë dhe dallimeve të gjuhëve të 
ballkanit;                                                 
 -Të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të shkencës; 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: Shaban Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 
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Eqrem Çabej, Studime gjuhësore, Prishtinë, 1986. 
 

 

 

S7 
Mësimdhënësi:  Prof. dr. Asllan Hamiti 

Nr. Lënda: Etimologji 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative  

4 
Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës: 
 

 Objekti i etimologjisë. Lidhjet e etimologjisë me shkencat e tjera. Pasqyrë e 
historikut të studimeve etimologjike nga albanologët e huaj dhe gjuhëtarët 
shqiptarë. Arritjet në fushën e etimologjisë dhe detyrat e mëtejme. Studimet 
etimologjike të prof. Eqrem Çabejt. Gjurmime etimologjike të reja në shqipen. 
Etimologjia popullore dhe etimologjia shkencore. Fjalori i trashëguar i shqipes. 
Fjalët e brumit të përbashkët indoevropian në shqipen. Fjalët ilire në shqipen. 
Fjalët latine, greke, turke, sllave, neolatine etj. në gjuhën shqipe. Anglicizmat dhe 
ndërkombëtarizmat. Fjalë me etimologji të pashpjegueshme deri më tani. 
Përpjesëtimi i elementit anas ndaj elementit të huaj. Elementet e shqipes në 
gjuhët e tjera. Përdorimi i fjalorëve etimologjikë të shqipes. 
      Lënda ka për qëllim që studentët: 
 Të fitojnë njohuri për etimologjinë e fjalëve në shqipen;.  
 Të dallojnë etimologjinë popullore nga etimologjia shkencore;  
 Të aftësohen që të mund të shfrytëzojnë gjithë përgatitjen e tyre filologjike 

për shpjegime të argumentuara etimologjike;     
 Të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e etimologjisë;  

 

Rezultatet e pritura: 

          Nga kursi i kësaj lëndeje presim që studentët:  

 të kuptojnë drejt ndihmesën e etimologëve të huaj dhe shqiptarë 
për studimin e prejardhjes së fjalëve në shqipen.   

 të aftësohen të shfrytëzojnë tekstet e vjetra shqipe, emrat e vendeve e të 
njerëzve për të shpjeguar prejardhjen e fjalëve përkatëse;    

 të aftësohen për punë kërkimore-shkencore në fushën e etimologjisë së 
shqipes; 

 të kenë informata për literaturën e pasur që lidhet me etimologjinë 
shqiptare;  

 Nëpërmjet kësaj lëndeje do të përpiqemi te studentët të nxisim dhe të 
zhvillojmë shkathtësive për të kuptuar, krahasuar, gjykuar, analizuar e 
sintetizuar. 
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7 Metodat e mësimdhënies:  
Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi: 
 

Vlerësimi me pikë: 
01- 49 = 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100 = 
10  

   
9 

 
Literatura: 

 Eqrem Çabej, Studime gjuhësore I, II (I: Studime etimologjike në fushë 
të shqipes A-O, II: P-Zh) Rilindja, Prishtinë, 1976. 

 Eqrem Çabej, Studime etimologjike në fushë të shqipes I, II, III; Tiranë, 
1982, 1976, 1987. 

 Gustav Meyer, Etimologisches Wörterbuch der alb. Sprace, 1891. 
Literaturë plotësuese: 

 David Luka, Studime gjuhësore II (Kontribut për etimologjinë e gjuhës 
shqipe Dh-K, Shkodër, 2002.  

 David Luka, Studime gjuhësore III (Kontribut për etimologjinë e gjuhës 
shqipe L-P, Shkodër, 2003. 

 David Luka, Studime gjuhësore IV (Kontribut për etimologjinë e gjuhës 
shqipe Q-Zh, Shkodër, 2003. 

 Shefki Sejdiu, Fitonimia shqipe e Kosovës, Prishtinë, 1979. 
 

 

 

S7 
Mësimdhënësi:  Prof. dr. Asllan Hamiti 

Nr. Lënda: Të folurit në publik me shkathtësi komunikimi 
1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
2 Viti akademik: 2017/2018 
3 Obligative/zgjedhore:  Zgjedhore 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

viti , semestri , 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës: 
 

          Të folurit në publik. Vështrim historik mbi retorikën. Etika dhe të folurit publik. 
Këshilla për të folurit në publik dhe të dëgjuarit etik. Si të mbash fjalimin tënd të 
parë? Përgatitja e fjalimit. Folësi, mesazhi. kanali, dëgjuesi.  
          Zgjedhja e një teme dhe e një qëllimi. Analiza e audiencës. Mbledhja e 
materialeve. Mbështetja e ideve të tua. Skicimi i fjalimit. Organizimi i pjesës 
kryesore (trungut) të fjalimit. Fillimi dhe fundi i fjalimit. Mbajtja e fjalimit. Përdorimi i 
mjeteve ndihmëse pamore. Metodat e bindjes. Llojet e fjalimeve: fjalimi informues, 
fjalimi bindës, fjalimi për rastet e veçanta. Raportimi me gojë, simpoziumi, diskutimi 
në panel etj.  
          Shkathtësitë e komunikimit. Gjuha dhe stili i ligjërimit. Të folurit me kuptim. 
Përzgjedhja e fjalorit dhe e sintaksës së fjalive. Shqiptimi i drejtë i tingujve. 
Diksioni. Ritmi i të folurit. Theksi i fjalëve, i sintagmave dhe i fjalisë. Theksi logjik. 
Intonacioni.   
          Gjatë gjithë historisë, njerëzimi e ka përdorur të folurin në publik si një 
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mënyrë komunikimi për të bërë publike idetë, për t’i ndarë këto ide me njerëzit e 
tjerë, si dhe për të ndikuar tek ata. Në këtë modul do të flitet për rëndësinë e të 
folurit në publik dhe do të analizohen faktorët që ndikojnë në përgatitjen dhe në 
mbajtjen e një fjalimi ose prezantimi të mirë para publikut.  
          Që një komunikim i tillë të jetë efikas, duhen njohur mirë elementet që 
përfshihen gjatë një ndërveprimi të tillë. Analiza e dëgjuesit (audiencës), puna 
përgatitore, përzgjedhja e temës, hartimi i fjalimit ose i prezantimit në mënyrë të 
strukturuar, mposhtja e 
ankthit të skenës dhe arti i të bindurit janë disa nga çështjet që do të trajtohen në 
këtë modul. 

Rezultatet e pritura: 

Në përfundim të këtij moduli, studentët:  
- do të vlerësojnë rëndësinë e të folurit në publik në jetën personale, profesionale 
dhe sociale të individit;  
- do të aftësohen për të qenë folës dhe dëgjues etik të mesazheve të ndryshme;  
- do të përdorin elementet kryesore për të dhënë një mesazh logjik dhe të 
organizuar;  
- do të dallojnë dhe do të përdorin lloje të ndryshme fjalimesh ose prezantimesh 
(informuese, bindëse dhe për raste të veçanta);  
- do të realizojnë fjalime ose prezantime (individualisht dhe në grup), që janë në 
përshtatje me qëllimin, situatën dhe dëgjuesin. 

 

7 Metodat e mësimdhënies:  
Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi: 
 

Vlerësimi me pikë: 
01- 49 = 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100 = 10  

   9 
 
Literatura: 

1. Arti i të folurit publik (përmbledhje), Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”, 
 Fakulteti Ekonomik, Prizren, 2012. 

2. Stephen E. Lucas, Arti i të folurit në publik (përktheu nga anglishtja Enzo 
Shijaku), Tiranë, 2011. 

Literaturë plotësuese: 
3. Xhevat Lloshit, Stilistika dhe pragmatika, Toena, Tiranë, 1999. 
4. Asllan Hamiti, Fonetika dhe fonologjia e gjuhës standarde shqipe, Shkup, 
2005, 2011. 

 
 

Syllabus 
 
 
 

S7Mësimdhënësi:  Prof.dr. Hysen Matoshi 

Nr. Lënda: Romani shqiptar 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
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2 Viti akademik: Viti IV, semesrti VII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Lënda mësimore Romani shqiptar synon të prezantojë trashëgiminë tonë letrare 
të romanit si lloj letrar, duke nisur që nga fillet e tij e deri në ditët e sotme. 
Nëpërmjet lëndës Romani shqiptar studentët do t’i zgjerojnë njohuritë dhe do t’i 
thellojnë ato më mirë e më drejtpërdrejt, duke mësuar për veprat e ndryshme 
artistike e shkencore të autorëve shqiptarë të romanit.  

Rezultatet e pritura: 

Pra, ky kurs do t’iu ofrojë studentëve lëndë të bollshme nga 
njohuritë e gjertanishme lidhur me romanin shqiptar, me një 
fokusim në atë se  do të arrijnë: 

 T’i njohin autorët dhe vlerat kryesore të romanit shqiptar; 

 të dallojnë veçantitë kryesore të individualiteteve të shquara të 
romanit shqiptar; 

 të aftësohen për të interpretuar idetë, pikëpamjet, vlerat dhe 
rëndësinë gjuhësore, historike, edukative dhe artistike të romanit 
shqiptar; 

 të vlerësojnë vendin që zë romani shqiptar në kuadër të letërsisë 
shqipe dhe rolin që ka ai në prezantimin e letërsisë shqipe në 
botë. 

 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 

 

Literatura: 

 

Hasan Mekuli: Romani shqiptar: kritika dhe vështrime, “Libri shkollor”, Prishtinë, 
2000. 
Dr. Sefedin Fetiu, Poetika e romanit shqiptar (1952 – 1977),Instituti Albanologjik, 
Prishtinë, 1992. 
Bajram Krasniqi, Poetika e romanit historik, Instituti Albanologjik, Prishtinë, 
1985. 
Grup autorësh: Historia e letërsisë shqiptare, “Rilindja”, Prishtinë, 1989. 
Robert Elsie: Historia e letërsisë shqiptare, “Dukagjini”, Pejë, 2011. 
Gjergj Llukaç: Teoria e romanit, “Rilindja”, Prishtinë, 1983. 
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S8 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Letërsi e sotme shqipe II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Kjo lëndë është e dizajnuar për t’iu ofruar studentëveinformacione për poezinë e 
sotme shqipe, rrjedhat dhe tendencate zhvillimit të saj si dhe rezultatet që ka 
arritur përmes shikimitspecifik të tekstit letrar. 
Qëllimi themelor i lëndës është që të njohë studentët mekonceptet dhe 
postulatet themelore nga Letërsia e sotma shqipe -poezi si dhe me zhvillimet 
aktuale të saj. Gjithashtu do të bëhetpërpjekje që studentët individualisht apo në 
grupe të hulumtojnëvetë dukuri, vepra e autorë përmes qasjes interaktivee. 

Rezultatet e pritura: 

Gjatë zhvillimit të ligjëratave, ushtrimeve e konsultimeve si dhenë përfundim të 
kursit studentët do të kenë mundësinë: 
1. Të fitojnë informacione dhe të demonstrojnë njohuri përpoezinë e sotme 
shqipe. 
2. Të tregojnë aftësi për lexime kritike si dhe për shkrimekritike – analitike. 
3. Të përdorin me saktësi literaturën shkencore teoriko –letrare e historiko – 
letrare. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

Agim Vinca, Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe (1945 – 1980); 
Roland Zisi, Letërsi bashkëkohore shqipe – Poezia; Bashkim Kucuku, Antologji 
e poezisë bashkëkohore shqipe; Robert Elsie, Historia e letërsisë shqipe; 
Rexhep Qosja, Prej tipologjisë deri te periodizimi 
Sabri Hamiti, Studime letrare, AshAK; Basri Capriqi, Simboli dhe rivalët e tij 
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Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Vjollca Dibra 

Nr. Lënda: Letërsi botërore II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 3+2 

5 ECTS kreditë: 5 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Ky kurs përfshinë materien letrare nga fusha e letërsisë botërore nga shekulli XIV 
deri në shekullin XX. Trajton vepra letrare, autorë e dukuri sipas rrjedhës historike 
(sipas epokave, forma-cioneve stilistike, drejtimeve, rrymave, lëvizjeve...) si dhe 
sipas zhvillimeve zhanrore (gjinitë, zhanret e llojet letrare), me theks të veçantë në 
analizën e veprave më përfaqësuese të të gjithë letërsisë. Qëllimet e lëndës: Gjatë 
ligjëratave, ushtrimeve e konsultimeve si dhe në përfundim të kursit studentët do të 
kenë mundësi: Të demonstrojnë njohuri për letërsinë e shkruar në vende të 
ndryshme e në periudha të ndryshme historiko – letrare, për gjuhët, kulturat dhe 
traditat letrare; 1. Të tregojnë aftësi për lexime kritike si dhe për shkrime kritike e 
analitike; 2. Të përdorin me saktësi literaturën shkencore teoriko – letrare e 
historiko – letrare; 

Rezultatet e pritura: 

Studentët do të arrijnë të marrin informacione dhe të njohin periudhat letrare si: 
Renesansa, Baroku, Klasicizmi, Iluminizmi, Romantizmi, Realizmi, Natyralizmi, 
Modernizmi, Postmoderna, në letërsitë e ndryshme evropiane; - Do të arrijnë të 
analizojnë strukturën e veprave përfaqësuese të periudhave të sipërpërmendura. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 
 

Literatura: 

 Dante Aligieri: Komedia hyjnore (Ferri); Xhovani Bokaçio: Dekameroni (tri novela); 
Ëiliem Shekspiri: Hamleti, Magbethi, Romeo dhe Zhulieta; Migel de Servantesi: 
Don Kishoti i Mançës; Molieri: Tartufi, Mizantropi; Xh. Suift: Udhëtimet e Guliverit, 
D. 
Literatura shtesë: Defoe: Robinson Kruso; Johan Ëolfgang Gëte: Fausti, Vuajtjet e 
djaloshit Ëerter; Xh. G. Bajron: Çajld Haroldi; Hajnrih Hajne: Gjermania një përrallë 
dimri, Poezi lirike; Xh. Leopardi: Poezi; A. S. Pushkin: Eugjen Oniegini; V. Ygo: Të 
mjerët ose Katedralja e Parisit; E. A. Poe: Korbi; Stendal: E kuqja dhe e zeza; 
Balzaku: Xha Gorio ose Evgjeni Grande; N. V. Gogoli: Shpirtra të vdekur, Novelat 
(tri novela); Dostojevski: Krim dhe ndëshkim; Tolstoj: Ana Karenina; Bodler: Lulet e 
të keqes; T. Man: Budenbrokët; Herman Hese: Ujku i stepës, Xh. Xhojsi: Uliksi; 
Heminguej: Për kë bie kambana, Plaku dhe deti; F. Kafka: Procesi; A. Kamy: I 
huaji; G. G. Markez: Njëqind vjet vetmi; S. Becket: Duke pritur Godonë; Literatura 
shtesë: Grup autorësh: Historia e letërsisë botërore 3, 4, 5, 6, Prishtinë, 1984 
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Hasan Mekuli: Letërsi botërore – autorë dhe vepra, Prishtinë 2002 Osman Gashi: 
Studime interliterare, Prishtinë, 2001 Osman Gashi: Kufijtë e letërsisë, Prishtinë, 
2008 Osman Gashi: Letërsia dhe miti, Prishtinë 2014 Nexhip Gami: Historia e 
letërsisë së huaj I, II, Tiranë 2004 Jorgji Doksani, Agim Doksani: Letërsia botërore 
e shekullit XX, Tiranë 2008 

 

 

 

S8     

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Flamur Shala 

Nr. Lënda: Stilistikë e gjuhës shqipe 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+2 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Lënda Stilistikë e gjuhës shqipe ka të bëjë me njohjen e strukturës së së gjuhës 
shqipe në organizimin dytësor të saj. Ka të bëjë me përdorimin e stilemave dhe 
përdorimin e mënyrave të përfitimit të tyre me përftesa. Stilistika ka të bëjë me 
organizimin e gjuhës sipas fushave të jetës shoqërore, padallim, duke i 
zbërhtyer përmes stilistikës funksionale. 

Ka për qëllim që studenntët: Ta përdorin gjuhën dhe të njihen me organizimin 
dytësor të saj; Të njihen me mënyrën e formimit të stilemave, me stilet sipas 
fushave të veprimtarive shoqërore; Të njihen me figurat stilistike letrare.    

Rezultatet e pritura: 

-Stilistika i bën të zotë studentët që të mësojnë nocionet themelore dhe ato më 
të avancuara të stilistikës së shqipes; 

-Të nxënë rregullat e organizimit dytësor të guhës;-                                        -Të 
njihen me lidhjet e fjalëve në fjali. E sidomos të fjalive në periudhë;            

-T’i dinë raportet sintagmatike, si dhe të mësojnë t’i përdorin frazeologjizmat 
sipas funksionit të tyre. 

-Me këtë kurs, studentët përgatiten për t’iu qasur kurseve të tjera të avancuara 
të lidhura me programin përkatës. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

225 
 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  

9 Literatura: 

1. Xhevat Lloshi, Stilistika e gjuhës shqipe dhe pragmatika, Tiranë, 
2012.  

2. Aleksandër Xhuvani-Kostaq Cipo, Fillime të stilistikës e të 
letërsisë së përgjithshme, Prishtinë, 1982. 

 

 

 

 

S8         
Mësimdhënësi:  Prof. dr. Asllan Hamiti 

Nr. Lënda: Sociolinguistikë 
1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 
2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 
3 Obligative/zgjedhore: Obligative 

4 
Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 
Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës: 
 

Objekti i sociolinguistikës. Lidhjet e sociolinguistikës me disiplinat e tjera.  
Sociolinguistika dhe gjuhësia. Pasqyrë e studimeve sociolinguistike të huaja e 
shqiptare. Zhvillimi sociolinguistik i fëmijës. Rreth përvetësimit të të folurit nga 
fëmija: roli i imitimit dhe i modelit që i jep fëmijës bashkësia shoqërore përkatëse. 
Gjuha dhe shoqëria; bashkësitë shoqërore, bashkësitë gjuhësore dhe bashkësitë 
komunikuese, njësitë gjuhësore dhe ndërlidhja e tyre shoqërore. Disa shqyrtime 
rreth eufemizmave të shqipes. Varietet gjuhësore – gjuhët, dialektet, sociolektet dhe 
regjistrat. Gjuhët standarde dhe formimi i tyre; standardizimi i gjuhëve ballkanike. 
Formimi i shqipes standarde. Kontaktet gjuhësore, ndërrimi i kodit dhe ndryshimi i 
stilit. Kontaktet e shqipes me gjuhët e tjera në takim në rrethin e Prizrenit. Gjuha, 
kultura dhe mendimi. Të folurit si bashkëveprim shoqëror. Studimi sasior i ligjërimit.  
Metodat e studimit sasior të ligjërimit. Pabarazia gjuhësore dhe pabarazia 
shoqërore. 
          Paragjykimi gjuhësor:  stereotipat, paragjykimet e mësuesve dhe të 
nxënësve. Roli i faktorëve shoqërorë në përshtatjen e të folurit. Përshtatja 
gjuhësore. Sociolinguistika e zbatuar. Disa probleme sociokulturore. Diferenca 
shoqërore dhe sjellja gjuhësore: mosha, gjinia, grupi etnik, niveli arsimor etj.  Gjuhët 
në takim (kontakt). Shumëgjuhësia, dygjuhësia dhe diglosia. Gjuhët pixhin dhe 
kreole. Realiteti gjuhësor në Kosovë dhe statusi i tyre. Sprovë për një shqyrtim 
sociolinguistik të ndikimit të shqipes nga gjuhët e tjera fqinje jofqinje. 
          Qëllimi kryesor i këtij kursi është që studentët të njihen me format e 
studimeve gjuhësore në raport me bashkësitë shoqërore. Është me rëndësi që të 
kuptojnë ndikimin e faktorëve shoqërore në ligjërim dhe të jenë në dijeni për 
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varietetet e ndryshme gjuhësore që ekzistojnë në kuadër të një bashkësie 
shoqërore dhe në këtë kuptim të njihen edhe me variacionin gjuhësor të gjuhës 
shqipe. Duke u bazuar në studimet e ndryshme sociolinguistike të nxjerra nga 
përdorimi i gjuhës, ky kurs fokusohet në atë se si gjuha konstrukton dhe i reflekton 
strukturat e ndryshme shoqërore dhe ndikimin e tyre në gjuhë, si dhe rolin e 
faktorëve shoqërorë në përcaktimin e formës së ndërkomunikimit njerëzor. 

Rezultatet e pritura: 

Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje që:  
1. T’i njohin konceptet themelore nga fusha e sociolinguistikës dhe të njihen me 
problemet themelore të sociologjisë së gjuhës shqipe. 
 2. Të jenë në gjendje ta kuptojnë se si funksionon gjuha dhe të folurit në kuadër të 
bashkësive shoqërore dhe të bashkësive folëse dhe ta kuptojnë rëndësinë e gjuhës 
në ndërveprimin shoqëror, si dhe të kuptojnë se si është e shtresuar dhe si 
funksionon gjuha shqipe në kuadër të bashkësisë shqiptare.  
3. Të njohin ndërvarësinë e dukurive gjuhësore me dukuritë shoqërore, politike e 
kulturore.  
4. T’i njohin varietetet e ndryshme të gjuhës shqipe, krahas gjuhës standarde, dhe 
ta njohin historinë e procesit të standardizimit të shqipes. 
5. T’i njohin metodat e studimeve sociolinguistike të ligjërimit dhe të jenë në gjendje 
të bëjnë hulumtime sociolinguistike. 

7 Metodat e mësimdhënies:  
Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi: 
 

Vlerësimi me pikë: 
01- 49 = 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100 = 10  

   
9 

 
Literatura: 

1. Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistika, ShBLU, Tiranë, 1996, 1999; ribotim: Toena, 
Tiranë, 2003. 
2. Richard A. Hudson, Sociolinguistika, Dituria, Tiranë, 2002; Kumanovë, 2007.  
3. Gjovalin Shkurtaj, Sociolinguistikë e shqipes (nga dialektologjia te etnografia e të 
folurit), Morava, Tiranë, 2013. 
Literaturë plotësuese: 
4. Gjovalin Shkurtaj, Etnografi e të folurit të shqipes, ShBLU, Tiranë, 2004; Morava, 
Tiranë, 2010.. 
5. Gjovalin Shkurtaj, Kundrime gjuhësore, Pegi, Tiranë, 2007. 
6. Rexhep Ismajli, “Në gjuhë” dhe “për gjuhë”, Dukagjini, Pejë, 1998. 
7. Rexhep Ismajli, Standarde dhe identitete, Dukagjini, Pejë, 2003. 

 
 
 

S8 

Mësimdhënësi: Prof.asoc.dr. Shkelqim Millaku   

Nr. Lënda: Psikolinguistikë 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore 
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4 
Kohëzgjatja dhe 
proporcioni: 

15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4 

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Lënda e psikolinguistikës përfshin mësime teorike dhe praktike të studimit të gjuhës. 
Kjo është një disiplinë e re dhe analizon magësitë psiko-fizike të komunikimit. 
Kryesisht programi ka për bosht zhvillimin e atyre që kanë probleme në të folur, 
menduar dhe zhvilluar idetë dhe konceptet.  Në theks të veçantë kursi do të 
mbështetet të mosha më e re, e cila mund të jetë edhe objektiv e kursit.  

Rezultatet e pritura: 

 

 

- Hulumtim në teren, 
- Zhvillimi i ideve 
- Njohuri për arsyet e moszhvillimit të gjuhës,  
- Belbëzimi dhe memorizimi i ideve, 
- Pasurimi i fjalorit, 
- kreativiteti i varfër dhe i pasur gjuhësor.  
 -Mostrat e psikolinguistikës (fonetike, morfologjike, logjike ...).  

7 Metodat e mësimdhënies:  

Ligjërata të kombinuara si: shpjegim – sqarim, ushtrime, analiza tekstore e 
shkencore,  diskutime, punë në grupe, demonstrime dhe interpretime, shtruarje e 
shqyrtim idesh, hartime krijuese, vetë hulumtuese etj. (seminare, teste provuese, 
prezantime, testi përfundimtar). 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

13. Testi i parë: 1-30 pikë 
14. Testi i dytë: 1-30 pikë 
15. Vijimi i rregullt dhe aktiviteti në klasë: 1-20   pikë 
16. Vlerësimi i fundit testi përfundimtar (pyetje-përgjigje gojarisht): 

1-20 pikë. 
Totali: 100 pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100= 10 

9 

 

Literatura: 

 

 

Thomas Scovel, Psycholinguistics, Oxford University Press, 2009. 

Noam Chomsky , Gjuha dhe problemet e njohjes : leksionet e managuas ; përktheu 
Blerta Topalli.,  Tirana, 1988. 

Harris, M. & Coltheart, M. (1991), L’elaborazione del linguaggio nei bambini e negli 
adulti, il Mulino, f. 141.  

Memushaj, Rami (2010), Fonetika e shqipes standarde, Toena, Tiranë. Shkurtaj, 
Gjovalin (2003), Sociolinguistika, Tiranë.  

Draçini, Rrezarta (2011), Fëmija në hapat e parë të përfitimit gjuhësor, Buletini 
shkencor, nr. 61, Shkodër, f. 193.  
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S8           

Mësimdhënësi:  Prof.dr. Hysen Matoshi 

Nr. Lënda: Poezia dhe drama shqipe 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2 Viti akademik: Viti IV, semestri VIII 

3 Obligative/zgjedhore: Zgjedhore  

4 Kohëzgjatja dhe proporcioni: 15 javë, 2+1 

5 ECTS kreditë: 4  

6 

Përshkrimi dhe qëllimi i 
lëndës 

 

Lënda Poezia dhe drama shqipe përfshin autorët më të rëndësishëm të letërsisë 
shqipe në fushën e poezisë dhe në atë të dramës.  Ndonëse të gjinive të 
ndryshme letrare, poezia dhe drama janë pjesë esenciale e produktit letrar. Po 
kështu, në planin e përmbajtjeve mësimore të lëndës së letërsisë poezia dhe 
drama janë të rëndësisë parësore. 
Nëpërmjet kësaj lënde synohet të vihen në pah autorët më të rëndësishëm të 
poezisë shqipe, veçmas të asaj të periudhës kombëtare, sikundër edhe disa nga 
autorët e dramës shqipe, vepra e të cilëve ndikoi në zhvillimin e dramaturgjisë 
kombëtare dhe të teatrit tonë. Studentët do t’i zgjerojnë njohuritë e tyre lidhur me 
prozën dhe dramën shqipe, sikurse edhe do t’i thellojnë njohuritë për to. 

Rezultatet e pritura: 

Pra, ky kurs do t’iu ofrojë studentëve lëndë të bollshme nga 
njohuritë e gjertanishme lidhur me poezinë dhe dramën shqipe, 
me një fokusim në atë se  do të arrijnë: 

 të njohin autorët dhe vlerat kryesore të pozisë dhe të dramës 
shqipe; 

 të dallojnë veçantitë kryesore të individualiteteve të shquara të 
poetike e dramturgjike; 

 të analizojnë tekstin poetik; 

 të përvetësojnë dijet teorike dhe kritiko-letrare lidhur me poezinë 
dhe dramën shqipe; 

 të aftësohen për të interpretuar idetë, pikëpamjet, vlerat dhe 
rëndësinë gjuhësore, historike, edukative dhe artistike të poezisë 
dhe të dramës shqipe; 

 të vlerësojnë vendin që zënë autorë të caktuar të poezisë dhe të 
dramës në letërsinë shqipe në botë. 

7 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

8 
Vlerësimi dhe notimi 

 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10  
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9 

 

Literatura: 

 

Agim Vinca: Struktura e zhvillimit të poezisë së sotme shqipe (1945-1980), “Rilindja”, 
Prishtinë, 1985. 
Hysen Matoshi, Stilet në letërsinë shqipe ndërmjet dy luftërave botërore,Instituti 
Albanologjik, Prishtinë, 2008. 
Luljeta Isaku dhe Nebi Islami, Leksikon i arteve dramatike, Instituti Albanologjik, 
Prishtinë, 2012.  
Grup autorësh: Historia e letërsisë shqiptare, “Rilindja”, Prishtinë, 1989. 
Robert Elsie: Historia e letërsisë shqiptare, “Dukagjini”, Pejë, 2011. 
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2.3 Kontabilitet dhe auditim 
2.1 Të dhënat themelore për programin e studimit 
 

Emërtimi i programit studimor 

 

Master në Kontabilitet dhe Auditim 

Niveli i kualifikimit sipas KKK 

( me shkurtesat BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doctoratura) 

MSc 

Grada Akademik dhe emri i diplomës në 

formë të plotë dhe të shkurtuar  
Master në Kontabilitet dhe Auditim - MSc 

Fusha e syudimit sipas Ersmus Subject Area 

Codes (ESAC) 
04.3 

Profili i Programit Akademik (specializimi) Kontabilitet dhe Auditim 

Kohëzgjatja minimale e studimit 

 
2 vite (4 semstra) 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) Të rregullta me orar të plotë 

Numri i ECTS-ve 120, 60 për vit 

Modulet /Lëndët (titujt) 

 

1. Kontabiliteti Financiar i Avancuar 
2. Raportimi Financiar i Avancuar 
3. Hyrje në Ligjet e Kompanive 
4. Qeverisja Korporative 
5. Ligji i Insolvencës  
6. Etika Profesionale 
7. Menaxhimi i Financave të Korporatave 
8. Auditimi dhe Shërbimet e Sigurisë 
9. Kontabiliteti Menxherial i Avancuar 
10. Kontabiliteti Publik 
11. Auditimi Intern  
12. Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimeve 
13. Metodologjia e Kërkimit Shkencor 
14. Analiza Financiare 
15. Menaxhimi Stratexhik 
16. SPSS/Anova 
17. Biznesi Ndërkombëtar 
18. Tatimet dhe Vendimmarrja Afariste 

 

Teza e Disertacionit                                                                  

 

Numri i vendeve të studimit 60 

Udhëheqësi i drejtimit/programit të studimit Prof. Dr. Bekim Berisha - prof.assistent 

Personeli i përhershëm shkencor/artistik 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

1. Prof. Ass. Dr. Bekim Berisha 

2. Prof. Ass. Dr. Florije Govori 

3. Porf. Ass. Dr. Hamdi Hoti 
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Taksat e studimit 
300 euro për semestër  

 

2.2 Arsyeshmëria e programit 

Universiteti "UKSHIN HOTI" në Prizren ofron këto programe të studimeve themelore në 

Bachelor: Menagjmenti Ndërkombëtar, Administrim Biznesi, Juridik, Dizajn Softuerik, 

Teknologjia Informative dhe Gjuha Gjermane. Ne dëshirojmë që këtë vit të startojme edhe me 

një program, Master në Kontabilitet dhe Auditim. Për shkak se tani më e kemi gjeneratën e parë 

të studentëve të diplomuar në studimeve themelore në programin Baqellor, dhe ata nuk kanë 

mundur të ndjekin studimet pas-diplomike në Universitetin tonë për shkakë të mungesës së 

organizimit të studimeve në nivelin master, ndërsa për tu ofruar një mundësi një numri të 

studentëve që dëshirojnë me i vazhduar studimet pos-diplomike ne dëshirojmë ta prezentojmë 

këtë program për akreditim para Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. 

Programi Master në Kontabilitet dhe Auditim është program i avancuar  interdisciplinar i 

studimeve pasuniversitare i hartuar me kujdes për studentët të cilët janë të interesuar për fushën e 

kontabilitetit dhe auditimit. Ky program ka për synim   ndërtimin, zhvillimin dhe implementimin 

e një orientimi praktik të njohurive nga kontabiliteti dhe auditimi në ambientet biznesore të 

mbrendshme dhe të jashtme me një konkurencë të lartë biznesore. Struktura dhe përmbajtja e 

lëndëve të këtij programi e ofrojnë atë më shumë me një master me karakter të specijalizuar 

shumë funksional  dhe të avancuar në të cilin përfshihen lëndë nga fusha e kontabilitetit, 

auditimit, të standardeve ndërkombëtare, të ligjeve të kompanive dhe të qeverisjes korporative. 

Qëllimi i programit master është që të ofroj arsimim për zhvillimin e burimeve të nevojshme 

njerëzore për ngritjen e shkathtësive vepruese të tyre në fushën e kontabilitetit dhe auditimit për 

të qenë konkurent në tregun global. Konkurenca shumë e zhvilluar biznesore   kërkon menaxher  

dhe ekspertë profesionalisht  shumë të përgaditur dhe të nivelit të lartë të cilët do të jenë në 

gjendje të dizajnojnë dhe implementojnë sisteme të qëndrueshme të kontabilitetit, raportimit 

financiar dhe auditimit, për të shtuar nivelin e besimit në raportimin financiare, qeverisjen 

korporative dhe në auditime, në mënyrë që investitorët qoftë vendor apo të huaj mos ti 

nënshtrohen kostove shtesë të konvertimit të sistemeve të raportimit që mundë të paraqiten si 

pengesë në marrjen e vendimeve për të investu, apo të angazhojnë kompani audituese 

ndërkombëtare me kosto të larta të këtyre shërbimeve, por që të kenë mundësi të përdorin 

ekspertët e këtyre fushave të cilët do të dalin si rezultat i këtij programi studimor nga Universiteti 

ynë. 

Qëllim tjetër i këtij programi është që të zhvilloj aftësitë analitike dhe strategjike të studentit, si 

dhe shkathtësitë e tyre për ti zbatua në praktikë njohuritë teorike, duke promovuar konceptet që 

derivojnë nga një spektër i gjërë i disciplinave akademike. Ky program ua mundëson  studentëve 

që të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet në rrethinën globale të biznesit. Studimet ofrojnë një 

rrjet integral konceptual dhe empirik për fusha gjenerike të kontabilitetit dhe auditimit. 

Meqenëse kjo fushë është specifike por me gjasa reale për zbatime praktike, Universiteti ynë ka 

harmonizuar kurikulet e disa lëndëve si dhe syllabuset e tyre edhe me programin për çertifikim të 
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kontabilistëve dhe auditorëve të cilën e ofron Shoqata e Kontabilistëve të Çertifikuar dhe 

Auditorëve të Kosovës (SCAAK), si pjesë e marrëveshjes mbi pranimin e ndërsjelltë të 

provimeve, me ç'rast studentat tanë pas diplomimit në këtë nivel të studimeve pas-universitare, 

do të kenë mundësi të paisen edhe me Çertifikatën e Konatabilistit pas nënshtrimit të vetëm një 

provimi përmbledhës të cilin do ta organizojë SCAAK. 

Me q'rast, sutudentat tanë do të kenë mundësi reale që të vijne shumë shpejtë edhe tek vendi i 

punës në tregun e punës. 

2.3 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 

 

Programi në master për kontabilitet dhe auditim është i krahasueshëm me programin e studimeve 

të ngjajshme që organizaohen në University  of Luxemburg. Karakteristikë e këtij programi është 

aplikueshmërija e tij në praktikë, sepse jo vetëm lëndët që janë aplikative por edhe përmbajtja e 

tyre është lehtë e adoptueshme të gjitha ndryshimeve të standardeve ndërkombëtare gjë të cilën 

Universiteti ynë e siguron nëpërmjet të marëveshjeve të ngushta bashkëpunimi që ka me 

Asociacionet profesionale në vend e të cilat obligohen që të na njoftojnë me të gjitha ndryshimet 

dhe plotësimet e rregullativavae të këtyre lëndëve aplikative të cilat ne lehtë mundë ti përfshijmë 

në syllabuset e lëndëve për shtjellim të më tutjeshëm. 

2.4 Grupi target që i dedikohet programi 

 

Të gjithë studentëve që i kanë perfunduar studimet e nivelit  Bachelor në drejtimin ekonomik, 

juridik, shkenca sociale, shkencat teknike, shkenca aplikative. 

2.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit (misionit) 

 

Universiteti i Prizrenit i shërben rajonin e Prizrenit dhe vendint me rekrutimin, zhvillimin dhe në 

edukimin e studentëve për të qenë të diplomuar të suksesshëm në tregun e punës në Kosovë, në 

rajon dhe në Evropë. Universiteti synon që mëpërmjet programeve të zhvillojë shkathtësitë 

aplikative të studentëve me kompetencë, në mënyrë qe të jenë ta barabartë dhe të përgatitur me 

njohuri dhe shkathtësi për ti zbatuar në praktikë njohuritë e tyre. 

2.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve 

 

 

Qëllimi i programit master është që të ofroj arsimim për zhvillimin e burimeve të nevojshme 

njerëzore për ngritjen e shkathtësive vepruese të tyre në fushën e kontabilitetit dhe auditimit për 

të qenë konkurent në tregun global. 

Qëllim tjetër i këtij programi është që të zhvilloj aftësitë analitike dhe strategjike të studentit, si 

dhe shkathtësitë e tyre për ti zbatua në praktikë njohuritë teorike, duke promovuar konceptet që 

derivojnë nga një spektër i gjërë i disciplinave akademike. Ky program ua mundëson  studentëve 

që të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet në rrethinën globale të biznesit. Studimet ofrojnë një 

rrjet integral konceptual dhe empirik për fusha gjenerike të kontabilitetit dhe auditimit. 

2.7 Rezultatet e pritura të mësimit 

 

Pas përfundimit të studimeve studenti do të jetë të përgatitur: 
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 Për të hyrë në tregun e mbrendshëm dhe të jashtëm të punës si profesionistë të kualifikuar 

me njohuri të avancuara për kontabilitetit dhe auditim 

 të operojnë në rrethinën konkurruese të biznesit. 

 të analizojnë në nivel strategjik, të zgjedhë probleme dhe të marrë vendime në rrethinën 

shumë komplekse dhe të ndryshueshme të biznesit 

 të aplikojnë njohuritë e tyre në praktikë dhe komunikojnë ato në formë të raporteve para 

drejtorave apo vendimmarrësve në mënyrë të qartë dhe të bindshme 

 të përgatisë dhe prezantojë politika të kontabilitetit, sipas standardeve profesionale 

 të propozojnë sistemin e kontrollit të brendshëm për kompanitë dhe organizatat e 

ndryshme 

 të përgadisin raporte financiare plotësisht në harmoni me Standardet ndërkombëtare të 

raportimit financiar  

 të organizojë dhe zbatojë një projekt hulumtues 

 të menaxhojë kohën në mënyrë efiktive dhe të pavarur 

 të zotërojë një numër shkathtësish kompjuterike dhe komunikatave 
 dhe të administrojë biznesin në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme. 

 

2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale të studimit 

 

Pjesa teorike do të zhvillohet në raport proporcional me pjesen praktike. Pjesa praktike përbëhet 

nga ushtrimet që zhvillohen në klasë pas pjesës së parë të ligjeratave, sepse vetë përmbajtja e 

lëndëve në këtë nivel të studimeve, nuk u mundëson studentëve që të fitojnë vetëm njohuri 

teorike, por programi është i dizajnuar që ti zbatojnë në praktik dhe shembuj nga praktika 

njohuritë teorike. Prandaj edhe marëveshjet që ka Universiteti me Asociacionet e bizneseve dhe 

ato profesionale, siguron mundësinë që studentët ti ushtrojnë në praktikë aspektet teorike. 

 

2.9 Llogaritja e ECTS-ve 

 

ECTS-së si madhësi relative që shërbejnë për llogaritjen e punës së kryer, ne i kemi përcaktu me 

qëllim të shprehjes së angazhimit në punë, duke i marrë në konsideratë edhe kompetencat dhe 

shkathtësitë që duhen zhvilluar studentët për këtë program studimor. Ne kemi konsideruar se 

angazhimi i studentit në punë të jetë 1,500 orë gjatë një viti dhe ajo duhet të shpërblehet me 60 

ECTS për vit. 

Studimet Master zgjasin 2 vite me gjithsej 4 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-ve 

është 120. Tre semestra me nga katër lëndë të obligueshme dhe dy zgjedhore, ndërsa semestri i 

katërt është i dedikuar për përgatitjen e temës së Masterit, e cila do t’i ketë 30 kredi. 

 Studentët ndjekin mësimin në lëndë obligative dhe lëndë zgjedhore. Lëndët përfshijnë 

kreditë, të cilat korrespondojnë me 60 orë ligjërata. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për 

rreth 1500-1800 orë në vit. 
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2.10 Puna praktike - Internship 

 

Universiteti i Prizrenit ka marëveshje të shkruar me Aleancën Kosovare të Biznesit me të cilën 

sistemohen studentat tanë nëpër kompani publike, private, institucione financiare, banka dhe 

kompani tjera private për t'a kryer praktikën në një periudhë të caktuar kohore. 

 

2.11 Plani i hulumtimeve për programin / programiet në vlerësim 

 

Universiteti i Prizrenit - Fakulteti Ekonomik ka përpiluar planin e hulumtimit në fushën e 

ekonomisë dhe temat që duhet të punohen janë: 

a) Identifikimi i nevojave të tregut për zhvillimin e programeve studimore; 

b) Ndikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Finnciar në ngrotjen e cilësisë të 

raportimit financiar në Kosovë; 

c) Ndikimi i strukturës së qeverisjes korporative në cilësinë e pasqyrave financiare të 

Sh.p.k.-ve në Kosovë; 

d) Përdorshmëria e raporteve financiare nga vendimmarrest; 

e) Ndikimi i remitancave në zhvillimin ekonomik të regjionit të Prizrenit 

f) Identifikimi I pengesave administrative në senzibilizimin e investitorëve të huaj; 

g) Rëndësia e investimeve të huaja direkte në zhvillimin ekonomik të vendit. 

 

2.12 Kushtet e regjistrimit dhe pranimi i studentëve 

 

Në këtë program të studimeve mund të regjistrohen të gjithë studentët që kanë të përfunduar 

studimet bazike Bachelor, tre vjeçar nga fusha e ekonomisë, juridikut, shkencave politike, 

shkencave kompjuterike dhe që kanë të grumbulluara së paku 180 ECTS kredi. Studentët të cilët 

dëshmojnë se nivelin e parë të studimeve e kanë përfunduar me notë mesatare 8.0 ose më të lartë 

e fitojnë të drejtën që drejtpërdrejt të kyçen në studimet Master. Ndërsa studentët me notë 

mesatare nën 8.0 duhet t’i nënshtrohen provimit kualifikues. 

 

2.13 Pasqyra e programit 

 

Diploma Supplement (shtojca e diplomës) - shih shtojcën 

Me përfundim të studimeve studentët përveç diplomës do të pajisen edhe me shtojcën e 

diplomës. 

Qëllimi i shtojcës së diplomës është të sigurojë të dhëna të mjaftueshme për të përmirësuar 

“transparencën” ndërkombëtare dhe njohje të drejtë të kualifikimeve akademike dhe 

profesionale. 

Është e dizajnuar në atë formë që të ofrojë përshkrim të natyrës, nivelit, kontekstit, përmbajtjes 

dhe statusit të studimeve që janë ndjekur dhe janë përfunduar me sukses. 

 

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër) 
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Studimet Master zgjasin 2 vite me gjithsej 4 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-ve 

është 120. Tre semestra me nga katër lëndë të obligueshme dhe dy zgjedhore, ndërsa semestri i 

katërt është i dedikuar për përgatitjen e temës së Masterit, e cila do t’i ketë 30 kredi. 

Studentët ndjekin mësimin në lëndë obliguese dhe lëndë zgjedhore. Lëndët përfshijnë kreditë, të 

cilat korrespondojnë me 60 orë ligjërata. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për rreth 1500-

1800 orë në vit. 

 

Forma e studimit, struktura dhe kohëzgjatja (studim në prezencë apo pa shkëputje nga 

puna, studim i rregullt apo në distancë, sistem i moduleve, lëndë të organizuara në bllok, 

etj.) 

 

Format e studimit do të jenë studime të rregullta, ku do të kërkohet prezenca e studentëve në 

ligjërata dhe ushtrime. 

 

Sigurimi i cilësisë 

Sigurimi i cilësisë, bashkë me mekanizmat e monitorimit dhe ndërhyrjes për përmirësim është 

organizuar nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë në nivel institucional. Gjithashtu, edhe koordinatorët 

e sigurimit të cilësisë për secilin fakultet janë përgjegjës për përcjelljen dhe monitorimin më të 

përafërt të të gjitha proceduarve të domosdoshme për punë më cilësore edhe në programin 

Master të këtij fakulteti. 

 

Rregulloret për procedurat e sigurimit të cilësisë 

Rregulloret që kanë të bëjnë me sigurimin e cilësisë janë - Rregullorja e Punës së Komisionit për 

Sigurim të Cilësisë dhe Udhëzuesi për Sigurim të Cilësisë në UPZ dhe në Strategjin për 

sigurimin e cilësisë. Këto rregullore në mënyrë të qartë paraqesin procedurat dhe mekanizmat 

përmes të cilave institucioni dhe programet studimore sigurohen që cilësia e mësimdhënies dhe 

hulumtimit të jetë në standardet e dëshiruara vendore dhe ndërkombëtare. 

 

Numri i vendeve për studim – 60 
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Plani i studimeve - kurrikula 

MASTER - KONTABILITET DHE AUDITIM 

 

VITI I PARË - Semestri i parë 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Kontabiliteti 

financiar i avancuar 

3 2 1 7 Dr. Bekim Berisha 

2. O Raportimi Financiar 

i Avancuar 

2 2 0 6 Dr. Hysni Terziu 

3. O Hyrje në Ligjet e 

kompanive 

2 2 0 6 Dr. Arif Riza 

4. O Qeverisja 

korporative 

2 2 0 6 Dr. Hamdi Hoti 

5 Z Ligji i Insolvencës 2 2 0 5 Dr. Florije Govori 

6 Z Etika Profesionale 2 2 0 5 Dr. Hamdi Hoti 

 

 

VITI I PARË - Semestri i dytë 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Menaxhimi i 

Financave të 

Korporatave  

2 2 0 6 Dr. Halil Kukaj 

2. O Auditimi dhe 

shërbimet e sigurisë 

3 2 1 7 Dr. Bekim Berisha 

3. O Kontabiliteti 

menaxherial i 

avancuar 

3 2 1 6 Dr. Hysni Terziu 

4. O Kontabiliteti Publik 2 2 0 6 Dr. Florije Govori 

5. Z Auditimi Intern 2 2 0 5 Dr. Drita  Krasniqi 

6. Z Menaxhimi i Riskut 2 2 0 5 Dr. Nerimane 
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dhe Sigurimeve Bajraktari 

 

 

 

VITI I DYTË - Semestri i tretë 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Metodologjia e kërkimit 

shkencor 

2 2 0 7 Dr. Bekim 

Berisha 

2. O Anliza Finaciare 3 2 1 6 Dr. Florije 

Govori 

3. O Menaxhimi Strategjik 2 2 0 6 Dr. Behxhet 

Brajshori 

4. O SPSS/Anova 2 2 0 6 Dr. Bekim 

Berisha 

5. Z Biznesi Ndërkombëtar 2 2 0 5 Dr. Gani Gjini 

6. Z Tatimet dhe 

Vendimmarrja 

2 2 0 5 Dr.Drita Krasniqi 

 

VITI I DYTË - Semestri i katërt 

Nr. O Lënda mësimore Orë/Javë ECTS Mentori 

1. O DISERTACIONI   30  
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2.14 Përshkrimi i Moduleve/lëndëve 

 

Emërtimi i lëndës:  

KONTABILITETI FINANCIAR I AVANCUAR 

Përmbajtja:  

Gjatë ligjëratave, ushtrimeve dhe punëtorive studentët do të mësojnë si të gjejnë përgjigjet 

apo zgjidhjet përkatëse për çështje të rëndësishme të konsolidimit të pasqyrave financiare, të 

kombinimeve biznesore, ti mësojnë dhe demonstrojnë teknikat e konsolidimit, ti identifikojne 

transaksionet e fitimit të njësive ekonomike, aspektet ligjore të bashkimit apo falimientimit të 

bizneseve etj.  

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i kursit është t’i aftësojë studentët të jenë në gjendje të identifikojnë qartë  bizneset që 

kombinohen; të shfrytëzojnë në mënyrë efektive literaturën shkencore; të kuptojnë rëndësinë 

e investimeve në aksione; të kuptojnë procedurat dhe teknikat e konsolidimit; të identifikojnë 

transaksionet e fitimit mes njësive ekonomike; të identifikojnë transaksionet në monedha të 

huaja; të kuptojnë kontabilitetin e njësive Mëmë-Bijë, dhe Joint Venture të korporatave; të 

jenë në gjendje të diskutojnë aspektet ligjore të shoqërive ne likuidim apo falimentim. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike etj. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, marker dhe pajisjet e TI 

 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

1. Fischer, Taylor, Change, Advanced Accounting, 2015, ISBN-13: 978-0078025877 

             ISBN-10: 0078025877 

2. Asllanaj, Rr.,  Kontabiliteti financiar, 2010, ISBN 978-9951-00-117-5 

3. Ligjërata të autorizuara të përgatitura nga Bekim Berisha. 
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Emërtimi i lëndës:  

RAPORTIMI FINANCIAR I AVANCUAR 

Përmbajtja:  

Gjatë ligjëratave, ushtrimeve dhe punëtorive studentët do të mësojnë si të gjejnë përgjigjet 

apo zgjidhjet përkatëse për çështje të rëndësishme të sistemit të matjes dhe vlerësimit të të 

ardhurave, përpjekjet për të arritur njëtrajtshmëri të kuadrit rregullativ, përgjegjësia per 

matjen dhe shpalosjen e pozicionit financiar, performances financiare, ekuitetit dhe çështjet 

që ndërlidhen me përbërësit e raportimit financiar. 

 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i kursit është t’i aftësojë studentët të jenë në gjendje ta kuptojnë kuadrin rregullativ të 

raportimit financiar, përbërësit kryesor të raportimit financiar, llogarit e konsolidimit, 

interpretimin e tyre si dhe ti kuptojnë konceptet e qeverisjes korporative dhe rolin e 

kontabilitetit dhe auditimit në sistemin e qeverisjes korporative. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1. Barry Elliott, Janie Elliott, Financial Accounting And Reporting, 2011, ISBN: 978-0-
273-74444-3 

2. Asllanaj, Rr.,  Kontabiliteti financiar, 2010, ISBN 978-9951-00-117-5 

3. Ligjerata te autorizuara nga Bekim Berisha 
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Emërtimi i lëndës:  

HYRJE NË LIGJET E KOMPANIVE 

Përmbajtja: 

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të aftësohen: për rëndësine të biznesit të 

kompanis nga këndvështrimi ndërkombëtar dhe global. Do tw formoje aftësi pëe analiza 

ekonomike dhe pwe njw pasqyrim te drejtë të ligjeve ekonomike të kompanive. 

 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs do t’i ndihmojë studentët : Qe te kene qasje bashkëkohore ne frymen e filozofisë 

ekonomike në fokusin e vet e ka Ligjet e Kompanive dhe do të nxisë kurizoitetin për 

praktikat e biznesit të kompanive që synojn mundësi tregu jashtë vendit të tyre. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1. Company Law Brenda Hannigan, 2014, ISBN-13: 978-0199608027 ISBN-

10: 0199608024 

2. Cases and Materials in Company Law L. Sealy, 2013, ISBN: 9780199676446   

 

 

 

 

 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=L.%20Sealy&search-alias=books-uk&sort=relevancerank
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Emërtimi i lëndës:  

QEVERISJA KORPORATIVE 

Përmbajtja:  

Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët do të njihen me sistemet e 

qeverisjes korporative, si një çështje e orkestruar në nivel global. 

Kursi është i dizajnuar për të siguruar një depërtim të thellë në mënyrën se si korporatat dhe 

ndërmarrjet janë të qeverisur. 

Në fund të kursit, ju duhet të keni një kuptim të mirë të asaj se qfarë bëjnë bordet, pse 

opsionet e aksioneve nuk funksionojnë gjithmonë, si punojnë grupet e biznesit, pse punëtorët 

mund të jenë anëtarë të mirë të bordeve, dhe si qeverisja mund të ndihmojë ndërmarrjet. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të jenë 

në gjendje të kuptojnë sistemet e qeverisjes korporative që janë formuar në të kaluarën nga 

forcat ekonomike, politike, sociale dhe kulturore; t’i identifikojnë pasojat e rflektimit të 

forcave bashkëkohore që ndikojnë në kontrollin e korporatave për të ardhmen e qeverisjes 

korporative; përzgjedhin dhe identifikojnë modelet më të mira të sistemit të qeverisjes 

korporative për korporatat dhe Institucionet tjera; diskutojnë rendësinë e përbërjes së 

elementeve kyçe të qeverisjes korporative; rëndësinë e transparences në procesin e 

përzgjedhjes së anëtarëve në strukturat e qeverisjes korporative. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1. Corporate Governance, Robert A. G. Monks, Nell Minow, 2011, ISBN: 978-0-470-

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Robert+A.+G.+Monks
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Nell+Minow
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97259-5 

2. Shyqyri Llaçi & Jorida Tabaku, Qeverisja e korporatave , 2008 Cikël leksionesh. 

3. Candbury Code, The Code of best practise”, 1992 London 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

LIGJI I INSOLVENCËS 

Përmbajtja: 

The module explores the principles which are applied in a case with international dimensions 

– notably where an insolvent debtor has interests linking it with more than one legal system – 

to determine which system may exercise jurisdiction in insolvency proceedings concerning 

the debtor, and which system of law is to be applied substantively to matters arising in the 

course of the insolvency proceedings. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

The exploration of international insolvency progresses from the study of the solutions 

produced at national level, to the development in recent times of international arrangements 

for dealing with such cases at a regional or global level. The module includes a detailed study 

of the EU Regulation on Insolvency Proceedings and of the UNCITRAL Model Law on 

Cross-Border Insolvency. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 
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Literatura: 

 

1. Insolvency Law Handbook, 3rd edition, Vernon Dennis, ISBN 9781907698439  

Background Reading (optional): 

2. I.F. Fletcher, Insolvency in Private International Law: National and International 

Approaches, 2nd Edn, (2005) with Supplement (2007): Chapter 1. 

3. Philip R. Wood, Principles of International Insolvency, 2nd Edn. (2007): Chapters 1-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

ETIKA PROFESIONALE 

Përmbajtja: 

 

Etika profesionale në Kontabiliet dhe Auditim, shtjellon si në aspektin teorik ashtu edhe në 

atë praktit, perspektivën profesionale të mbështetur në etikë. Krijimin e arsyeshmërisë për 

përdorimin e dijes profesionale konform parimeve përgjithsisht të pranuara, që krijon 

sigurinë tek përdoruesit i informacionit financiar.  
 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

 

Fitimi i njohurive të reja të natyrës teorike dhe praktike, nga fusha e etikës së kontabilitetit 

dhe auditimit. Ofrimi i mundësive për njohjen e rëndësisë së etikës gjatë punës së dhënies 

së shërbimeve kontabile dhe audituese. Krijimin e kuadrit me përgjegjësi profesionale dhe 

morale, dhe rritjen e ndjesisë individuale për zbatimin profesional dhe etik të njohurive të 

fituara nga kontabiliteti dhe auditimi.  
 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 
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me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

 

1. Professional ethics in accounting, Jo Osborne, 2013, ISBN: 978 1909173 231 

2. Accounting & Business Ethics, Ken Methail & Diane Walters, 2009  

3. CODE OF ETHICS FOR PROFESSIONAL ACCOUNTANTS, IFAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

MENAXHIMI I FINANCAVE TË KORPORATAVE 

Përmbajtja: 
Lënda ofron njohuri të avancuara mbi financat e korporatave në kushtet bashkëkohore të afarizmit dhe 

të konkurrencës në rritje. Lënda trajton materien që ka të bëjë më: format ligjore të organizimit të 

ndërmarrjeve, financat si funksion afarist i korporatës dhe funksionet e menaxherëve financiar. Vlera 
e parasë në kohe, mjedisi financiar, analiza e pasqyrave financiare dhe diagnostikimi i gjendjes 

financiare në të cilën gjendet korporata. Investimet - buxhetimi i kapitali dhe burimet e financimit të 

korporatës.  Menaxhimi i riskut financiar, përcaktimi  i pikave kritike të rentabilitetit, llogaritja e levës 

operative, llogaritja e levës financiare dhe  llogaritja e kostos së kapitalit. Politika e dividendit dhe 
menaxhimi i kapitalit punues. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Lënda “Menaxhimi i Financave të Korporatave” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri lidhur 
me konceptet, rolin, detyrat dhe fushat e vendimmarrjes të menaxherëve të financave të korporatave. 

Pas përfundimit të kursit, studentët:            

- do të kenë njohuri për format ligjore të organizimit të ndërmarrjeve dhe mënyrën e organizimit   
  të korporatave, 
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- do të dinë ta llogarisin ndryshimin e vlerës së parasë në kohë,  

- do të dinë të analizojnë dhe konstatojnë gjendjen financiare në të cilën gjendet korporata, 

- do të kenë aftësi dhe shkathtësi që të marrin vendime dhe veprime të duhura financiare, 
- do të kenë aftësi dhe shkathtësi që t’i vlerësojnë projektet investuese dhe të marrë vendime të  

  duhura investuese, 

- do të dinë së prej cilave burime financiare mund ta financojë korporatën, 

- do të dinë ta menaxhojë rrezikun financiar të korporatës, 

- do të dinë ta menaxhojë mirë kapitalin punues neto të korporatës etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raporti është 65%:35% 

Literatura: 

1. Gazmend Luboteni, Financat e Korporatave, FE, Prishtinë, 2014. 

2. Isa Mustafa, Menaxhmenti financiar, RIINVEST, Prishtinë, 2008. 
3. Brealey, Richard, Myers, Markus, “Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw-Hill, Boston, 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

AUDITIMI DHE SHËRBIMET E SIGURISË 

Përmbajtja: 

Auditimi i Avancuar dhe Sherbimet e Sigurisë diskuton llojet e shërbimeve të sigurisë që 

ofrojnë audituesit, rolin e auditimit ne ekonominë e tregut, standardet nderkombëtare të 

auditimit, Standardet e etikës profesionale te cilave duhet tu përmbahen audituesit gjatë 

auditimit te pasqyrave finaciare; planifikimin e auditimit, procedurat e auditimit, vleresimin e 

rezikut te auditimit, kontrollet e mbrendshme, si dhe auditimin e zërave të pasqyrave 

financiare. 
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Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs ka për qëllim tu ofrojë studentëve parimet, konceptet dhe metodat kryesore te 

kryerjes se një auditimi si dhe opinionin e auditorit për keto pasqyra financiare. 

Studentat duhet te mesojne procesin nga i cili auditori e formon opinionin mbi “prezentimin 

fer” te pasqyrave financiare dhe informacioneve tjera, te aplikonjne standarded dhe 

procedurat adekuate gjate situatave te ndryshme te raportimit, te shpjegojne rendesine e 

kontrolleve te brendshme dhe qeshtje tjera ne lidhje me auditimit dhe sherbimet e siguris. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

1. Auditing and Assurance Services,  Alvin A. Arens, Randal J. Elder, Mark S. Beasley, 

2015, ISBN-13: 978-0133480344  

2. Auditing and Assurance Services: A Systematic Approach,  William F Messier, 2014,  

3. Ligjerata te autorizuara nga nga Prof. Dr. Bekim Berisha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

KONTABILITETI MENAXHERIAL I AVANCUAR 

Përmbajtja: 

Lënda shqyrton teknikat e vendosjes së çmimit dhe administrimit të kostos, analizën 

stratexhike të rentabilitetit, alokimin e kostove, procesin e kostingut, strategjin e  menaxhimit 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Alvin+A.+Arens&search-alias=books&field-author=Alvin+A.+Arens&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Randal+J.+Elder&search-alias=books&field-author=Randal+J.+Elder&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Mark+S.+Beasley&search-alias=books&field-author=Mark+S.+Beasley&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=William+F+Messier&search-alias=books&field-author=William+F+Messier&sort=relevancerank
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të inventarit, Just-in-Time, matjen e performances dhe konsideratat multinacionale, sistemin e 

nxitjes së kompensimit dhe çështjet tjera që ndërlidhen me kontabilitetin menaxherial të 

avancuar. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs do t’i ndihmojë studentët pjesëmarrës të fitojnë shkathtësitë e nevojshme të 

gjenerojnë informata dhe dije për të kuptuar më mirë fenomenet relevante nga fushat 

afarizmit ekonomik. Gjatë leksioneve, ushtrimeve dhe seminareve, studentët do të mësojnë se 

si për të gjetur përgjigje ose zgjidhje për çështje të rëndësishme që lidhen me menaxhimin e 

ndërmarrjeve të përdorimit të burimeve nga organizatat në krijimin e vlerave të vazhdueshme 

dhe se si kjo mund të menaxhohet në mënyrë efektive.  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

 

1. Managerial Accounting, 14th Edition, Garrison, Noreen, 2016, ISBN-13: 978-

0078111006 

2. Accounting for Decision Making and Control, Jerold L. Zimmerman, Seventh 

Edition, McGraw-Hill Irwin, 2010 

3. Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution, 

Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura and S. Mark Young, 

Pearson, 6th Edition, 2011 

4. Ligjerata të autorizuara nga Agim Binaj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ray+Garrison&search-alias=books&field-author=Ray+Garrison&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Eric+Noreen&search-alias=books&field-author=Eric+Noreen&sort=relevancerank
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Emërtimi i lëndës:  

KONTABILITETI PUBLIK 

Përmbajtja: 

Kontabiliteti i sektorit publik është lëndë mbi njohuritë e përgjithshme teorike dhe praktike 

mbi kontabilitetin e sektorit publik, duke iu ndihmuar kuadrove të ardhshme për thellimin e 

njohurive praktike mbi udhëheqjen e kontabilitetit në ndërmarrjet e këtij sektori, kur kemi 

parasysh faktin se administrimi i organizmave të sektorit publik, veçanërisht i atyre 

qeverisëse, për shkak të destinacioni dhe larmisë së veprimtarisë, është shumë më kompleks. 

 Qëllimi: 

Kjo lëndë do t’i njoftojë studentët me kontabilitetin e njesive publike. . Fokusi do të jetë mbi 

menyren e raportimit financiar te njesive qe i takojne sektorit publikVëmendje e veçantë do 

t’iu kushtohet ngjashmërive dhe diferencave ne mes sektorit publik dhe privat, sa i perket 

mbajtjes se librave kontabël. Llogaritet se me këtë pjesë të kontabilitetit që do të punohet në 

vitin e dyte dhe te trete, studentët do të përgatiten për nivelet tjera më të avancuara ne fushen 

e kontabilitetit 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1. Paul A. Copley, Essentials of Accounting for Governmental and Not-for-Profit 

Organizations, 12th Edition, 2015  

2. Kontabiliteti Publik, Irena Bogdani, 2010.  

3. Standardet ndërkombëtare të kontabilitetit për sektorin publik.  
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Emërtimi i lëndës:  

AUDITIMI INTERN 

Përmbajtja: 

Lënda e auditimit intern shqyrton kornizën ndërkombëtare mbi të cilën dizajnohen standardet 

dhe procedurat e saja. Diskuton rëndësinë e qeverisjes korporative si pjes e së cilës është edhe 

Auditimi intern. Aspektet e rëndësishme të menaxhmentit për sa i takon menaxhimit të riskut, 

rëndësinë e Kontrollit të mbrendshëm, si dhe dokumentimin dhe raportimin nga procesi 

monitorues si funksion kryesor i auditimit intern. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Kjo lëndë është e dizajnuar për të avancuar kuptimin dhe vlerësimin e funksionimit të 

auditimit me theks të veçantë në auditimin e brendshëm. Funksioni i auditimit i kryer nga 

auditorët e brendshëm dhe ata të jashtëm është mjaft i ngjashëm. Dëshmitë janë mbledhur me 

qëllim të arritjes deri te një raport i cili i shpërndahet palëve të interesuara. Dallimet kryesore 

qëndrojnë në thellësinë dhe gjerësinë e përfshirjes së kontrollit nga ana e secilit grup të 

auditorëve. Formati i lëndës do të jetë leksion, diskutim, dhe analiza të rasteve praktike. Dy 

ose tre orë të ndahen për të ftuar profesionistë të cilët punojnë në funksionin e auditorit të 

brendshëm në institucione të njohura financiare në Kosovë për të diskutuar në lidhje me 

metat e këtij subjekti. Theksi gjatë gjithë rrjedhës së kësaj lënde do të vendoset në diskutime 

dhe interaksion në klasë.  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1) Internal Auditing: Assurance & Advisory Services, Third Edition, 2013,  

Kurt R. Reding; Paul J. Sobel; Urton L. Anderson; Michael J. Head; Sridhar Ramamoorti; 

Mark Salamasick; Cris Riddle 

2) Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të brendshëm të IIA-së (të përkthyera në shqip). 

3) Ligjerata të autorizuara nga Prof. Bekim Berisha  
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Emërtimi i lëndës:  

MENAXHIMI I RISKUT DHE SIGURIMEVE 

Përmbajtja: 

Menaxhimi i Riskut dhe Sigurimet, ofron njohuri themelore mbi riskun, aplikimet dhe 

përzgjedhjen e sigurimeve, trajton identifikimin e riskut sipas llojeve, matjen, menaxhimin 

dhe sigurimin e riskut. Shtjellon menaxhimin e riskut të individëve, institucioneve, 

ndërmarrjeve, korporatës dhe pasurisë së aksionarëve. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs do t’i ndihmojë studentët të njihen me nocionin e sigurimeve, me aspektet 

ekonomike të sigurimeve, format  e organizimit të sigurimeve,me kornizën juridike të 

afarizmit të sigurimeve,llojet e sigurimeve, me vlerësimin e rrezikut ,me teknikat e likuidimit 

të demit në sigurim,me risigurimin dhe aspekte tjera në funkcion të menaxhimit të rrezikut. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1.K.Ksenija, A.Ivo, Bazat e sigurimit, parimet dhe praktikat, Prishtinë 2009 

2.Dr.Xhevat Bakraçi, Analiza e sigurimeve, Prishtinë, 2009 

3.Mr.Sherif Gashi, Analiza e Tregut të sigurimeve, Instituti i statistikës, Prishtinë, 2011. 
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Emërtimi i lëndës:  

METODOLOGJIA E KËRKIMIT SHKENCOR 

Përmbajtja: 

Lënda Metodologjia e hulumtimeve përqendrohet në shpjegimin e rolit të kërkimit akademik 

në fushën e biznesit, ekonomisë dhe financës. Përkujdesje e veçantë do të bëhet që studentët 

të përvetësojnë mjeshtëritë kryesore të studimit akademik, të identifikojnë burimet kryesore 

të diturisë për kërkimE në biznes dhe ekonomi, të njohin mirë procesin kërkimor në biznes 

dhe çështjet etike, të njihen me dizajnin e punës kërkimore dhe metodologjinë e analizës së të 

dhënave cilësore dhe sasiore. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Lënda ka për qëllim të aftësojë studentët për punë në fushën e hulumtimit— mjeshtëri 

thelbësore për hartimin e punimit të diplomës për arritjen e gradës akademike master i 

shkencës së ekonomisë. Në veçanti, lënda ka për qëllim që të ndihmojë studentët të aftësohen 

për mendim kritik, shkrim të mirë akademik.. Metodologjia e hulumtimit është lëndë praktike 

dhe zbaton mësim në veprim. Prandaj studentat do te vleresohen se si e bejne nje hulumtim 

shkencor. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 
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Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, Bhattacherjee, Anol, 

(2012) 

2. Business Research Methods, 13th Edition, William G. Zikmund, Barry J. Babin, Jon 

C. Carr, Mitch Griffin, 2013, ISBN-13: 9781439080672  

3. Metodat e Hulumtimit, Bob Mathews dhe Liz Ross, 2010, ISBN-13: 9781405858502 

4. Ligjerata te autorizuara nga Prof. Bekim Berisha 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emërtimi i lëndës:  

ANALIZA FINANCIAR 

Përmbajtja:   

Analiza e pasqyrave financiare trajton analizën e pasqyrave kryesore financiare si: Bilancit te 

gjendjes, Pasqyrës se të ardhurave, Pasqyrës se rrjedhes së parasë dhe Pasqyrës se kryegjes. 

Analiza e këtyre pasqyrave mundëson që të vlersohet gjendja financiare, suksesi si dhe 

përspektiva e kompanisë. Në këtë kurs trajtohen edhe ndikimet qe kanë informatat nga 

pasqyrat financiare ne marrjen e vendimeve menaxheriale ne kompani. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs ka për qëllim tu ofrojë studentëve qe te kuptojnë rendësinë e përpilimit dhe te 

analizës se pasqyrave financiare, informatat e se cilave do t`u sherbejn menaxherëve të 

ndemarrjes per marrjen e vendimeve. 

 
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata,ushtrime,qasje interaktive  ,konsultime,punime seminarike. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 
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Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

1. Financial Statement Analysis: A Practitioner's Guide, 4th Edition, 2011, Martin S. 

Fridson, Fernando Alvarez, ISBN: 978-0-470-63560-5 
2. XHAFA,Halit”Analiza e pasqyrave financiare” Pegi Tiranë, 2013 

3. Ligjerata te autorizuara 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Emërtimi i lëndës:  

MENAXHIM STRATEGJIK 

Përmbajtja:   
Lënda do të shtjelloj: Rëndësinë e menaxhimit strategjik për korporatën, vlerat e menaxhimit 

strategjik, hartimin e strategjisë, nivelet menaxherike, vendimet strategjike,vizionin,misionin, 

qëllimet, filozofinë, objektivat e korporatës, analizën e mjedisit të mbrendshëm dhe të jashtëm të 
korporatës, alternativat strategjike, implementimin e strategjisë dhe në fund edhe kontrollin dhe 

vlerësimin e implementimit të strategjisë. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi studimor i lëndës fokusohet në përfitimin e njohurive nga fusha e menaxhimit 

modern  strategjik  duke përfshirë njohuritë mbi strategjinë e korporatës, vendimet 

strategjike , hartimin, implementimin dhe kontrollin e strategjisë me qëllim që strategjia të 

jetë konkurente . Më përfundimin e kësaj lënde , studentët do të përfitojnë njohuri se si të 

menaxhojnë një kompani dhe  si të krijojnë shkathtësi komunikimi në një ambient të 

fuqishëm biznesor. Poashtu , ata do të arrijnë dije dhe kompetencë solide  se si të krijojnë 

avantazh konkurues të kompanisë , si t’i menaxhojnë situatat kur tregu ballafaqohet me 

barriera dhe kufizime tjera të cilat e ndikojnë korporatën. Menaxhimi i ndryshimeve në 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+S.+Fridson
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Martin+S.+Fridson
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Fernando+Alvarez
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korporatë do e sfidojë menaxhmentin dhe studentët në fund të këtij modeli do të arrijnë 

shkathtësi të mjaftueshme për tejkalimin e tyre. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata,ushtrime,qasje interaktive  ,konsultime,punime seminarike. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1. Strategic Management: Concepts 2nd Edition, 2016, Frank Rothaermel, ISBN-

13: 978-0077645069 

2. Strategic Management Concepts and Case Studies 13th edition, 2011, ISBN 13: 978-

0-13-612098-8 

3. Vasilika Kume, Strategic Management Concept, Theory, Enforcement , third 

edition,Tirana, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

SPSS/ANOVA 

Përmbajtja: 

Programi statistikor SPSS trajton statistikat descriptive, analizën e variancave, korrelacionin 

regresionin, analizën e besueshmëris, menyren e testimit të hipotezave, shkrimin dhe 

komunikimin e rezultateve nga analizat, si dhe mesataret e testeve statistikore duke e 

përdorur softverin statistikor. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Frank+Rothaermel&search-alias=books&field-author=Frank+Rothaermel&sort=relevancerank
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Qëllimi i kursit të softverit statistikor është, që përmes ligjeratave dhe ushtrimeve, si dhe 

demonstrimit praktik të përdorimit të këtij programi, studentet të fitojnë njohuri të 

mjaftueshme mbi rolin dhe rëndësinë e përdorimit të programit statistikor SPSS në editimin, 

kodimin, analizën e të dhënave statistikore, si dhe nxjerrjen e konkludimeve nga ato analiza 

të rëndësishme për humlumtime shkencore. Njohuri që kanë të bëjnë me principet themelore, 

metodat dhe modelet statistikore, mënyrën e aplikimit të tyre në analizat ekonomike, si dhe 

marrja e njohurive themelore analizat statistikore përmes SPSS. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

1. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 4th Edition, 2013, ISBN-13: 860-

1200577914 

2. Metodat kërkimore në shkencat sociale, IESB, 2012, 

3. Ligjerata të autorizuara nga Prof. Bekim Berisha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

BIZNESI NDËRKOMBËTAR 

Përmbajtja:  
E tërë materia që trajtohet në kuadër të lëndës “Biznesi Ndërkombëtar”  është e ndarë në katër pjesë. Në 

pjesën e parë, trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me kuptimin e disa nocioneve që ndërlidhën më këtë 
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fushë si dhe teoritë dhe politikat e biznesit ndërkombëtar. Në pjesën e dytë, trajtohen çështjet që kanë të 

bëjnë më rregullat dhe kushtet nën të cilat mund të zhvillohet biznesi ndërkombëtar, të cilat i përcaktojnë 

institucionet kombëtare dhe institucionet ekonomike ndërkombëtare. Në pjesën e tretë, trajtohen llojet e 
ndryshme të operacioneve biznesore ndërkombëtare si dhe veprimet e tjera të nevojshme për realizimin e 

tyre (procedurat doganore). Kurse në pjesën e katërt, trajtohen çështjet financiare lidhur më tregtinë 

ndërkombëtare, siç janë: financimi i tregtisë ndërkombëtare, kushtet e pagesave, instrumentet e  pagesave  

dhe garancitë. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Lënda “Biznesi Ndërkombëtar” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri teorike dhe praktike 

lidhur më kushtet nën të cilat zhvillohen operacionet biznesore ndërkombëtare.  
Pas përfundimit të kursit, studentet: 

- Do ti kuptojnë drejtë përmbajtjet e nocioneve të ndryshme nga fusha e biznesit ndërkombëtar,  

- Do të kenë njohuri për kushtet nën të cilat zhvillohen aktivitetet biznesore ndërkombëtare, 
- Do të kenë njohuri për llojet e ndryshme të operacioneve biznesore ndërkombëtare, 
- Do të jenë të aftë dhe të shkathtë që ti realizojnë operacionet e ndryshme biznesore ndërkombëtare,  
- Do të jenë në gjendje që ti parashohin rreziqet të cilave u ekspozohen gjatë zbatimit të operacioneve 

biznesore dhe të zbatojnë masa adekuate mbrojtëse, 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:0 

Literatura: 

 Halil Kukaj, Biznesi ndërkombëtar, Kolegji FAMA, Prishtinë, 2014 

 Ilia Kristo, Biznesi Ndërkombëtar, PEGI, Tiranë, 2007 
•  Hill, Charlls W.: “ International Business”, McGraw-Hill, New York, 2007.  
• Daniels D. John, Radebaugh H. Lee and Daniel P. Sullivan: International Business – 

Environments and Operations, Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2004. 
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Emërtimi i lëndës:  

TATIMET DHE VENDIMMARRJA 

Përmbajtja: 

Ky kurs është i dizajnuar për të siguruar studentë kontabël një kuptim të gjerë të pasojave 

tatimit mbi të ardhurat nga transaksionet e zakonshme të biznesit dhe të investimeve. Pas 

përfundimit të suksesshëm të këtij kursi, studentët duhet të jenë në gjendje për të identifikuar, 

vlerësuar, dhe llogari për çështjet e taksave që lidhen me: 

Strategjitë e planifikimit tatimor; Detyrimet tatimore; Të ardhurat për tatimpaguesit 

individual; Të ardhurat dhe zbritjet e raportuara për kthimin e taksave të biznesit; 

Harmonizimin e të ardhurave financiare dhe të ardhurave te tatueshme në formularin 

Deklarata e tatimit ne te ardhura te korporatave, etj. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i kursit është ti aftësojë studentat të jenë në gjendje ta fitojnë një kuptim të gjerë të 

pasojave tatimit mbi të ardhurat nga transaksionet e zakonshme të biznesit dhe të 

investimeve. Ti kuptojnë strategjit e planifikimit tatimor dhe rëndësinë e tij, ti konsiderojnë 

çështjet etike në lidhje me tatimet, si dhe ndërlidhjen e raportimit tatimor me ate financiar, 

raportimin dual sipas SNRF-ve dhe sipas Ligjeve tatimore.   

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

1. Taxation of Individuals and Business Entities, McGraw-Hill Publishing, 2016 7th Edition, by 

Spilker, Ayers, Robinson, Outslay, Worsham, Barrick, and Weaver, ISBN-13: 978-0077862367 

2. Taxation of Individuals and Business Entities, McGraw-Hill Publishing, 2015 Edition, by Spilker, 
Ayers, Robinson, Outslay, Worsham, Barrick, and Weaver, ISBN-13: 978-1259334870 

3. Ligji i Tatimit mbi të ardhurat e Korporatave, Kosovë, 2016 
4. Ligjerata të autorizuara 
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2.4.  Administrim Biznesi  

2.1. Të dhënat themelore për programin e studimit 
 

Emërtimi i programit studimor 

 

Administrim Biznesi 

Niveli i kualifikimit sipas KKK 

( me shkurtesat BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doctoratura) 

MA 

Grada Akademik dhe emri i diplomës në 

formë të plotë dhe të shkurtuar  
Master në Administrim Biznesi -  

Fusha e studimit sipas Ersmus Subject Area 

Codes (ESAC) 
04.0 

Profili i Programit Akademik (specializimi) Administrim Biznesi  

Kohëzgjatja minimale e studimit 

 
2 vite (4 semstra) 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) Të rregullta me orar të plotë 

Numri i ECTS-ve 120 totali, 60 për vit 

Modulet /Lëndët (titujt) 

 

19. Metodologjia e kërkimit shkencor 

20. SPSS/ANOVA 
21. Menaxhimi i financave të korporatave 

22. Menaxhimi i marketingut 

23. Ekonomiksi menaxherial 

24. Integrimet ekonomike evropiane 

25. Menaxhimi i cilësisë së produkteve agro-ushqimore 

26. Ekonomiksi publik 

27. Qeverisja korporative 

28. Kontabiliteti financiar i avancuar 

29. Aftësitë menaxheriale 

30. Menaxhimi i investimeve në biznes  

31. Menaxhimi strategjik 

32. Biznesi ndërkombëtar 
33. Menaxhim operacionesh 

34. Menaxhimi i riskut në agrokulturë 

35. Kontabiliteti menxherial i avancuar 

36. E- Biznesi 

Teza e Disertacionit                                                                  

 

Numri i vendeve të studimit 60 

Udhëheqësi i drejtimit/programit të studimit Prof. Dr. Halil Kukaj 

Personeli i përhershëm shkencor/artistik 

(Numri sipas kategorive të personelit) Njimbdhjetë Profesor Assistentë 

Taksat e studimit 
150 Euro për semestër  
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2.2. Arsyeshmëria e programit për tregun e punës 

 

Programi Master në Administrim Biznesi është program i avancuar i studimeve i dizajnuar për 

studentët të cilët janë të interesuar për menaxhim bashkëkohor të biznesit. Ky program ka për 

synim ndërtimin, zhvillimin dhe implementimin e një orientimi praktik të menaxhimit të biznesit 

në mjediset vendore të biznesit dhe mjediset ndërkombëtare të biznesit, me një konkurrencë të 

lartë biznesore. Struktura dhe përmbajtja e lëndëve të këtij programi e ofrojnë atë më një master 

më karakter menaxherial shumë funksional dhe të avancuar, në të cilin përfshihen lëndët sipas 

funksioneve afariste të një subjekti biznesor. 

 

2.3. Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 

 

Ky program është i krahasueshëm më programin e studimeve master në Fakultetin 

Ekonomik të Universitetit të Tiranës (Shqipëri), University of Hertfordshire dhe University 

of Amsterdam.  

 

2.4. Grupi (target) që i dedikohet programi  

 

Ky program u dedikohet studenteve qe i kanë përfunduar studimet bachelor në shkencat 

ekonomike, juridike, politike dhe të agrobiznesit. 

 

2.5. Orientimi i programit të studimit sipas parimit të udhëheqjes së institucionit  

Programi është në pajtim me vizionin, misionin dhe qëllimin e Universitetit të Prizrenit, i cili ka 

për mision nxjerrjen e kuadrove profesionalisht të përgatitura për tregun vendor dhe tregun 

ndërkombëtar të punës. 

2.6. Qëllimi dhe profili i programit të studimeve 

Qëllimi i programit master në administrim biznesi është që të ofroj arsimim për zhvillimin e 

burimeve të nevojshme njerëzore për ngritjen dhe menaxhimin e bizneseve të cilët do të jenë 

konkurrente në tregun global. Konkurrenca shumë e zhvilluar biznesore kërkon menaxher 

profesionalisht shumë të përgatitur, të cilët do t’i mobilizonin me sukses të gjitha resurset e 

kompanisë dhe shfrytëzimin efikas të tyre në funksion të realizimit të vizionit, misionit dhe 

qëllimit të kompanisë. 

Qëllim tjetër i këtij programi është që të zhvilloj aftësitë analitike dhe strategjike të studentit, 

duke promovuar konceptet që burojnë nga një spektër i gjerë disiplinash akademike. Programi u 

mundëson studentëve që të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet në mjedisin ndërkombëtar të 

biznesit.  

 

2.7.  Rezultatet e pritura të mësimit 

 

Studentët pas përfundimit të studimeve do të jenë të përgatitur: 
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 për të hyrë në tregun vendor dhe ndërkombëtare të punës si profesionist të kualifikuar, 

me njohuri të avancuara për menaxhimin e biznesit, 

 të operojnë në mjediset konkurruese të biznesit, 

 të analizojnë në nivel strategjik, të zgjedhë probleme dhe të marrë vendime të duhura në 

rrethinën shumë komplekse dhe të ndryshueshme të biznesit, 

 të aplikojnë njohuritë e tyre në praktikë dhe komunikojnë ato në audienca të specializuara 

në mënyrë të qartë dhe të bindshme, 

 të përgatisë dhe prezantojë teza dhe raporte sipas standardeve profesionale, 

 të udhëheqë projekte investuese, 

 të organizojë dhe zbatojë projekte hulumtues 

 të menaxhojë kohën në mënyrë efikase dhe të pavarur 

 të zotërojë një numër shkathtësish kompjuterike dhe komunikuese, 
 të administrojë biznesin në mënyrë të pavarur dhe më përgjegjësi. 

 

2.8. Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është në funksion të implementimit të programit dhe 

siguron arritjen e nivelit të nevojshëm të njohurive nga pjesa teorike dhe praktike. Në rastin 

konkret ky raport është përafërsisht 65 % me 35 %. 

 

2.9. Llogaritja e ECTS-ve 

 

Llogaritja e ECTS-ve në këtë program studimi është në harmoni me numrin e nevojshëm të 

orëve për implementimin e programit që përfshin aspektin teorik dhe praktik të zhvillimit të 

lëndës përkatëse. Programi në tërësi i ka 120 ECTS kredi. Një ECTS është e barabartë me 25 orë 

mësimore. 

 

2.10. Puna praktike 

 

Universiteti i Prizrenit ka marrëveshje për punë praktike me komunitetin e biznesit të rajonit të 

Prizrenit.  

 

2.11. Plani i hulumtimeve për programin në vlerësim 

  

Deri më tani Universiteti i Prizrenit ka një numër marrëveshjesh të nënshkruara me Universitete 

të ndryshme ndërkombëtare për bashkëpunim në fushën e hulumtimeve dhe mobilitetit studentor 

dhe të profesorëve. Ndërkaq sa i përket planit të hulumtimeve në lidhje me këtë program, ai do të 

implementohet në kuadër të programit të përgjithshëm të hulumtimeve në Universitetin e 

Prizrenit “Ukshin Hoti”. 
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2.12. Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve 

Në këtë program të studimeve mund të regjistrohen studentët që i kanë përfunduar studimet 

Bachelor në shkencat ekonomike, juridike, politike dhe të agrobiznesit, dhe i kanë grumbulluar 

së paku 180 ECTS kredi. Studentët e Universitetit të Prizrenit të cilët dëshmojnë se, nivelin e 

studimeve BA e kanë përfunduar me notë mesatare 8, ose më të lartë, e fitojnë të drejtën që 

drejtpërdrejt të regjistrohen në studimet Master. Kurse studentët me notë mesatare nën 8 duhet t’i 

nënshtrohen provimit kualifikues. 

 

2.13. Pasqyra e programit 

 

Viti i Parë   (Semestri  1- rë) 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Metodologjia e kërkimit 

shkencor 

3 2 1 6 Dr. Bekim Berisha  

2. O SPSS/ ANOVA 3 2 1 6 Dr. Bekim Berisha 

3. O Menaxhimi i Financave të 

Korporatave  

3 2 1 7 Dr. Halil Kukaj 

4. O Menaxhimi i  Marketingut  3 2 1 6 Dr. Hysni Terziu 

5 Z Ekonomiksi menaxherial 3 2 1 5 Dr. Gani Gjini 

6 Z Integrimet Ekonomike 

Evropiane  

3 2 1 5 Dr. Gani Gjini 

 

Semestri i  2 - të 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Menaxhimi i cilësisë së 

produkteve agro-ushqimore 

3 2 1 6 Dr. Isuf Lushi  

2 O Ekonomiksi Publik 3 2 1 6 Dr. Behxhet 

Brajshori  

3. O Qeverisja Korporative  3 2 1 6 Dr. Hamdi Hoti  

4. O Kontabiliteti financiar i 

avancuar 

3 2 2 7 Dr. Bekim Berisha 

5. Z Aftësitë menaxheriale 3 2 1 5 Dr. Nerimane 

Bajraktari  

6. Z Menaxhimi i investimeve në 

biznes  

3 2 1 5 Dr. Shukri Maxhuni 
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Viti i Dytë  (Semestri i  3 - të) 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë L U ECTS Mësimdhënësi 

1. O Menaxhimi Strategjik  3 2 1 7 Dr. Behxhet 

Brajshori  

2. O Biznesi ndërkombëtar  3 2 1 6 Dr. Halil Kukaj  

3. O Menaxhim Operacionesh 3 2 1 6 Dr. Drita Krasniqi  

4 0 Menaxhimi i riskut në 

agrikulturë 

3 2 1 6 Dr. Isuf Lushi 

5. Z Kontabiliteti menaxherial i 

avancuar 

3 2 1 5 Dr. Florije Govori 

6. Z E- Biznesi 3 2 1 5 Dr. Hamdi Hoti 

 

Semestri i  4 -të 

Nr. O Lënda mësimore Orë/Javë ECTS Mentori 

1. O DISERTACIONI   30  

 

Informatat sqaruese  

 

Studimet Master në programin Administrim Biznesi zgjasin 2 vite, më gjithsej 4 semestra. Tre 

semestrat e parë kanë nga 4 lëndë të obligueshme dhe dy zgjedhore (prej dy lëndëve zgjedhore 

studenti e zgjedh një lëndë), ndërsa semestri i katërt është i dedikuar për përgatitjen e Punimit 

Master. Studentët i ndjekin ligjëratat në lëndë obliguese dhe lëndë zgjedhore sipas fondit të orëve 

të parapara. Secila lëndë e ka numrin e caktuar të ECTS kredive. Çdo semestër i ka nga 30 ECTS 

kredi (një vit akademik i ka 60 ECTS kredi), kurse i gjithë programi studimor (2 vite x 60 ECTS 

kredi) i ka 120 ECTS kredi.  
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2.14. Përshkrimi i Moduleve/lëndëve 
 

Emërtimi i lëndës:  

METODOLOGJIA E KËRKIMIT SHKENCOR 

Përmbajtja: 

Lënda Metodologjia e hulumtimeve përqendrohet në shpjegimin e rolit të kërkimit akademik 

në fushën e biznesit, ekonomisë dhe financës. Përkujdesje e veçantë do të bëhet që studentët 

të përvetësojnë mjeshtëritë kryesore të studimit akademik, të identifikojnë burimet kryesore 

të diturisë për kërkimit në biznes dhe ekonomi, të njohin mirë procesin kërkimor në biznes 

dhe çështjet etike, të njihen me dizajnin e punës kërkimore dhe metodologjinë e analizës së të 

dhënave cilësore dhe sasiore. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Lënda ka për qëllim të aftësojë studentët për punë në fushën e hulumtimit— mjeshtëri 

thelbësore për hartimin e punimit të diplomës për arritjen e gradës akademike master i 

shkencës së ekonomisë. Në veçanti, lënda ka për qëllim që të ndihmojë studentët të aftësohen 

për mendim kritik, shkrim të mirë akademik.. Metodologjia e hulumtimit është lëndë praktike 

dhe zbaton mësim në veprim. Prandaj studentat do te vleresohen se si e bejne nje hulumtim 

shkencor. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

5. Social Science Research: Principles, Methods, and Practices, Bhattacherjee, Anol, (2012) 

6. Business Research Methods, 13th Edition, William G. Zikmund, Barry J. Babin, Jon C. Carr, 

Mitch Griffin, 2013, ISBN-13: 9781439080672  

7. Metodat e Hulumtimit, Bob Mathews dhe Liz Ross, 2010, ISBN-13: 9781405858502 

8. Umberto Eko – Si bëhet një punim diplome  

9. Ligjerata te autorizuara nga Prof. Bekim Berisha 

 

 

 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

264 
 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

 

SPSS/ANOVA 

Përmbajtja: 

Programi statistikor SPSS trajton statistikat descriptive, analizën e variancave, korrelacionin 

regresionin, analizën e besueshmëris, menyren e testimit të hipotezave, shkrimin dhe 

komunikimin e rezultateve nga analizat, si dhe mesataret e testeve statistikore duke e 

përdorur softverin statistikor. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i kursit të softverit statistikor është, që përmes ligjëratave dhe ushtrimeve, si dhe 

demonstrimit praktik të përdorimit të këtij programi, studentet të fitojnë njohuri të 

mjaftueshme mbi rolin dhe rëndësinë e përdorimit të programit statistikor SPSS në editimin, 

kodimin, analizën e të dhënave statistikore, si dhe nxjerrjen e konkludimeve nga ato analiza 

të rëndësishme për hulumtime shkencore. Njohuri që kanë të bëjnë me principet themelore, 

metodat dhe modelet statistikore, mënyrën e aplikimit të tyre në analizat ekonomike, si dhe 

marrja e njohurive themelore analizat statistikore përmes SPSS. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

4. Discovering Statistics Using IBM SPSS Statistics, 4th Edition, 2013, ISBN-13: 860-

1200577914 

5. Metodat kërkimore në shkencat sociale, IESB, 2012, 

6. Ligjërata të autorizuara nga Prof. Bekim Berisha 
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Emërtimi i lëndës  

MENAXHIMI I FINANCAVE TË KORPORATAVE 

Përmbajtja e shkurtër: 
Lënda ofron njohuri të avancuara mbi financat e korporatave në kushtet bashkëkohore të afarizmit dhe 

të konkurrencës në rritje. Lënda trajton materien që ka të bëjë më: format ligjore të organizimit të 
ndërmarrjeve, financat si funksion afarist i korporatës dhe funksionet e menaxherëve financiar. Vlera 

e parasë në kohe, mjedisi financiar, analiza e pasqyrave financiare dhe diagnostikimi i gjendjes 

financiare në të cilën gjendet korporata. Investimet - buxhetimi i kapitali dhe burimet e financimit të 

korporatës.  Menaxhimi i riskut financiar, përcaktimi  i pikave kritike të rentabilitetit, llogaritja e levës 
operative, llogaritja e levës financiare dhe  llogaritja e kostos së kapitalit. Politika e dividendit dhe 

menaxhimi i kapitalit punues. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Lënda “Menaxhimi i Financave të Korporatave” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri lidhur 

me konceptet, rolin, detyrat dhe fushat e vendimmarrjes të menaxherëve të financave të korporatave. 

Pas përfundimit të kursit, studentët:            
- do të kenë njohuri për format ligjore të organizimit të ndërmarrjeve dhe mënyrën e organizimit   

  të korporatave, 

- do të dinë ta llogarisin ndryshimin e vlerës së parasë në kohë,  
- do të dinë të analizojnë dhe konstatojnë gjendjen financiare në të cilën gjendet korporata, 

- do të kenë aftësi dhe shkathtësi që të marrin vendime dhe veprime të duhura financiare, 

- do të kenë aftësi dhe shkathtësi që t’i vlerësojnë projektet investuese dhe të marrë vendime të  

  duhura investuese, 
- do të dinë së prej cilave burime financiare mund ta financojë korporatën, 

- do të dinë ta menaxhojë rrezikun financiar të korporatës, 

- do të dinë ta menaxhojë mirë kapitalin punues neto të korporatës etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në grupe. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raporti është 2: 1 

Literatura: 

• Gazmend Luboteni, Financat e Korporatave, FE, Prishtinë, 2014. 

• Isa Mustafa, Menaxhmenti financiar, RIINVEST, Prishtinë, 2008. 

• Brealey, Richard, Myers, Markus, “Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw-Hill, Boston, 
2010. 
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Emërtimi i lëndës 

 MENAXHIMI I MARKETINGUT   

 Përmbajtja e shkurtër 
Kjo lëndë do t’i njoftojë studentët me bazat e teorisë dhe praktikes nga Menaxhimi i Marketingut. Fokusi 
do të jetë mbi zgjedhjet dhe vendimet të cilat i marrin individët dhe ndërmarrjet në kushte të resurseve të 

kufizuara. Vëmendje e veçantë do t’i kushtohet tregut dhe instrumenteve te marketing miksit (4P). Po 

ashtu nje rendesi te vecante do ti kushtohet procesit te menaxhimit te marketingut dhe te strategjive 

kryesore. 

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  
Ky modul do t’i pajisë studentët me njohuri hyrëse mbi kuptimit te çështjet bazike nga MMK sic jane: 

Rëndësia e MM. ne ekonomin e tregut. Zhvillimi i planeve dhe strategjive te MM. Kërkimet e tregut 

dhe parashikimi i shitjes. Analiza e sjelljeve te konsumatoreve. Strategjia e STP-se. Përpilimi i planit te 
4P-ve. Implementimi dhe evaluimi i planit te MM.  

Me kompletimin e këtij moduli, studentët do të jenë në gjendje të:   

 Rendësin dhe rolin e MM ne ekonomin e tregut;  

 Te përgatisin planet dhe strategjitë e MM;  

 Te organizojnë dhe te implementojne një departament ne kuadër te strukturës organizative te 
ndërmarrjes etj. 

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, ushtrime etj. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, 

suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në 

vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
Raport është 2: 1 

Literatura: 

 Bardhyl Ceku: (2010), Drejtim marketingu, Pegy, Tirane. 

 Nail Reshidi & Bardhyl Ceku: (2006), Marketingu, FET, Tiranë.  

 Koteler and Keller: (2016), Marketing Management , Pearson Education Limited. 
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Emërtimi i lëndës  

 

 EKONOMIKSI MENAXHERIAL  

 Përmbajtja e shkurtër 
Ekonomiksi menaxherial dhe parimet ekonomike të drejtimit. Parimet kryesore ekonomike të një 

menaxhimi efektiv. Kërkesa dhe lakorja e kërkesës. Oferta dhe lakorja e ofertës. Ekuilibri i tregut. 

Analiza Sasiore e Kërkesës. Elasticiteti i kërkesës. Llogaritja e elasticitetit të kërkesës. Vlerësimi i 
funksionit të kërkesës. Teoria e sjelljes individuale:  Preferencat e konsumtaorit dhe lakoret e 

indiferencës. Kufizimi buxhetor. Ekuilibri i konsumatorit. Aplikime të lakoreve të idniferencës.  
Procesi i Prodhimit dhe Kostoja. Ndërmarrja dhe njësitë: Ndërmarrja dhe metodat e prokurimit të 
inputeve. Kostot e trasaksionit dhe prokurimi optimal i imputeve. Tregjet e konkurrencës së plotë dhe 

konkurrencës monopoliste. Modelet bazë të oligopolit. Oligopoli dhe Teoria e Lojës. Strategjitë e 

vendosjes së çmimeve. Vendimmarrja në kushtet e pasigurisë dhe të riskut.  Buxhetimi i kapitalit dhe 
zbatimi i parimit të optimizmit. 

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  
Qëllimet e lëndës janë që ti aftësojnë studentët se si ta përdorin logjikën e thjeshtë për të kuptuar 

biznesin dhe për të zgjidhur problemet e ndryshme menaxheriale. Të ndihmojë studentët që të formojnë 

dhe zhvillojnë intuiten ekonomike, që si menaxher të ardhshëm  të vendosin se cilin produkt ta 

prodhojnë, ti konsiderojnë kostot respektive dhe të përcaktojnë çmimin e produktit, të vendosin mbi 
politikat më të mira të punësimit dhe stilin më efektiv të organizimit. Në fund të këtij moduli, studentët 

do të zotërojnë njohuri të nevojshme për konceptet mikro dhe makro të menaxhimit të biznesit dhe të 

njohin parimet bazë të maksimizimit të fitimeve të ndërmarrjes. Studentet do të kuptojnë se për të qene i 
sukseshem në treg duhet të priren nga inovacioni dhe hulumtimet e vazhdueshme të zhvillimeve në 

mjedisin e jashtëm biznesor. Studentet do të jenë kompetent të punojnë në mënyrë proaktive në një ekip 

për menaxhimin afatgjatë të biznesit. 

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, 
suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në 

vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
                   Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1 
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Literatura: 

• Ahmet Mançellari, “Ekonomiksi menaxherial”, Tiranë 2012. 

• William F. Samuelson and Stephen G. Marks;, Managerial Economics , 2011 

• Dominick Salvatore, “Managerial Economics in  a global economy”, Thompson Learning/ South-

Western, SHBA, fifth edition, 2004. 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës  

 

 INTEGRIME EKONOMIKE EVROPIANE    

 Përmbajtja e shkurtër 
Kuptimi dhe historiku i krijimit të Integrimeve ekonomike rajonale. Nivelet e integrimeve ekonomike 

rajonale. Historiku dhe motivet e krijimit të BE. Organet dhe institucionet e BE. Politikbërja në 

Bashkimin Evropian. Politika e Përbashkëta të BE. Politikbërja në BE pas Traktatit të Lisabonës.  

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  

Ky modul ka për qellim qe studentet ti njoftoje me informata te nevojshme lidhur me integrimet 
ekonomike rajonale, me theks te veçante për Bashkimin Evropian. Studentet do te njoftohen me 

historikun e krijimit të Bashkimit Evropian, organet dhe institucionet e tij. Politikat makroekonomike të 

BE, etj.  

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti: 
- Do kenë njohuri për kuptimin e integrimeve ekonomike rajonale dhe motivet e krijimit të tyre 

- Do të dije për historikun e Bashkimit Evropian dhe mënyra e anëtarësimit të vendeve në BE, 

- Do të ketë njohuri për mënyrën e funksionimit të BE, 
- Do të dijë se cilat politika makroekonomike zbatohen në BE,  

- Do të ketë shkathtësi që të zbatoje operacione biznesore në përputhje me rregullat e BE. 

 

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me 

shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të 

bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
                   Raport është 2:1 
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Literatura: 

 Shpresa Shehu – Kursani; (2015), Politikëbërja në Bashkimin Evropian, Kolegji Juridika, Prishtinë. 

 Musa Limani; (2012), Integrimet Ekonomike Evrpiane, Kolegji Universum, Prishtinë. 

 Baldwin R:, & Wyplosz; (2009), The Economics of European Integration, Mc Graw Hill. 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës  

 

 MENAXHIMI I CILËSISË SË PRODUKTEVE AGROUSHQIMORE  
- Prodhimi i produkteve agro-ushqimore përbenë një komponent shumë me rëndësi  për 

konsumatoret duke përfshi ligjet, rregulloret, vendimet, veprimet dhe institucionet tjera që 

ndikojnë në prodhimet bujqësore dhe ushqimi, shpërndarjen dhe konsumin e tyre. 

- Qëllimi është paraqitja e parimeve ,praktikave dhe fjalorit të cilësisë dhe sigurisë ushqimore të 

sistemit HACCP me qellim te garantimit të sigurisë ushqimore në tërë botën dhe përdorimit  të 

gjërë të standardeve  të menaxhimit të cilësisë të ONS ,ISO 9001:2000 në sektorë të ndryshem. 

- Cilësia, bazat, përcaktimi i cilësisë. Konsumatori në fokusin e menaxhimit të cilësis, QTM 

(Total Qualitz Manegament).  

- Mjetet e cilësisë dhe përdorimi i tyre në kuadër të zgjedhjeve  të problemeve  të cilësisë, mjetet 

e kontrollit  të cilësisë. Familja  ISO e standardeve të cilësisë përshkrimi i detajuar i familjes  

ISO. 

- Prezantimi i ISO  22000:2005,sistemet e menaxhimit te siguris ushqimore. Konceptet bazë të 

ISO14000 për menaxhimin e mjedisit. Roli i përfshirjes së punonjëseve në projektet e 

menaxhimit të cilësisë etj.   

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  
1. Aftësist e studentëve të kuptojnë principet bazë të sistemeve të menaxhimit të cilësisë si dhe 

hapat praktikë të implementimit të këtyre sistemeve në kompanitë e biznesit. 

2. Studentet do te mund të kuptojnë rëndësin e zbatimit të sistemeve të menaxhimit të cilësisë si 

një kusht i nevojshëm  për kompanitë e biznesit agro-ushqimore për te qenë konkurrues 

3. Zhvillojë dhe kuptojë menaxhimin e cilësisë së produkteve agro-ushqimore. 

4. Studentët do te familjarizohen me standardet me te reja vullnetare te menaxhimit të cilësisë 

ISO 9001 dhe HACCP 
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 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, 

suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në 

vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
Raport është 2 : 1 

Literatura: 

1. Renata Kongoli, 2010. Drejtimi i cilësisë në Industrinë Ushqimore. Tiranë 
2. Per,C. Mariani,A. Qualita nelle aziende e nelle filiere agroalimentari,2006. 
3. Inteaz Alli-Food Qualitz Assurance ,principles and Practices,2004. 
5. Kolnikaj, P. Verquni, A.  Male, B  “Marketingu i produkteve bujqësore”, 2009, Tiranë. 
6. 9.W. Stephen Damron. 2012. Introduction to Animal Science (5th Edition). ISBN-13: 978-

0132623896. 

 

 

 

Emërtimi i lëndës  

 

 EKONOMIKSI PUBLIK   

 Përmbajtja e shkurtër:  
Lënda Ekonomiksi publik do të përmbajë rolin alokativë, distributivë, rregullues,dhe stabilizues të  

qeverisë. Poashtu lënda do të përfshijë edhe njohuritë bazë mbi definimin e politikave publike, 

formulimin,adaptimin , implementimin dhe evaluimin e tyre  duke përdorë metoda të ndryshme siç janë 
Cost-Benefit Analiza, dhe Cost-Efektivenes Analiza. 

 

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  
Lënda Ekonomiks Publik do të përfshijë rolin e qeverisë në ekonominë e një vendi. Ekonomiksi 

publik kërkon të ju njohë se si qeveritë ose organizma tjerë publik sillen në marrëdhënie me 

publikun dhe zhvillimin ekonomik. Ajo sugjeron se si duhet të sillen qeveritë optimale. Qeveritë 

nuk janë të nevojshme nëse nuk janë efektive. Megjithatë,tregjet botërore mund të dështojnë në 

livrimin e efiçiencës ekonomike ose të ofrojnë pabarazi të ndjeshme ndaj qytetarëve. Prandaj,kjo 

do të krijoj mundësi dhe përgjegjësi për qeveritë të përmirësojnë efiçiencën dhe të ofrojnë një 

shpërndarje të drejtë të burimeve ekzistuese në dobi të qytetarit. 

 

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

http://www.amazon.com/W.-Stephen-Damron/e/B001IQX8O0/ref=ntt_athr_dp_pel_1/178-1612602-8502318
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 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, 
suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në 

vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV. 
 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1 

Literatura: 

 C.V.BROWS,P.M JACKSON-Public Sector ECONOMICS,4th Edition,1990,Great Britain. 

 Brajshori,B.Njoihuritë Bazë mbi Politikat Publike,Prishtinë,2012 

 Dr.Mathew Cahn,Public Analysis Format,Public Ploicy Analysis,California State 
University,USA 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës: 

  

QEVERISJA KORPORATIVE 

Përmbajtja:  

Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët do të njihen me sistemet e 

qeverisjes korporative, si një çështje e orkestruar në nivel global. 

Kursi është i dizajnuar për të siguruar një depërtim të thellë në mënyrën se si korporatat dhe 

ndërmarrjet janë të qeverisur. 

Në fund të kursit, ju duhet të keni një kuptim të mirë të asaj se çfarë bëjnë bordet, pse 

opsionet e aksioneve nuk funksionojnë gjithmonë, si punojnë grupet e biznesit, pse punëtorët 

mund të jenë anëtarë të mirë të bordeve, dhe si qeverisja mund të ndihmojë ndërmarrjet. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të jenë 

në gjendje të kuptojnë sistemet e qeverisjes korporative që janë formuar në të kaluarën nga 

forcat ekonomike, politike, sociale dhe kulturore; t’i identifikojnë pasojat e reflektimit të 
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forcave bashkëkohore që ndikojnë në kontrollin e korporatave për të ardhmen e qeverisjes 

korporative; përzgjedhin dhe identifikojnë modelet më të mira të sistemit të qeverisjes 

korporative për korporatat dhe Institucionet tjera; diskutojnë rëndësinë e përbërjes së 

elementeve kyçe të qeverisjes korporative; rëndësinë e transparencës në procesin e 

përzgjedhjes së anëtarëve në strukturat e qeverisjes korporative. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

4. Corporate Governance, Robert A. G. Monks, Nell Minow, 2011, ISBN: 978-0-470-

97259-5 

5. Shyqyri Llaçi & Jorida Tabaku, Qeverisja e korporatave , 2008 Cikël leksionesh. 

6. Candbury Code, The Code of best practise”, 1992 London 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës  

KONTABILITETI FINANCIAR I AVANCUAR 

Përmbajtja e shkurtër:  

Gjatë ligjëratave, ushtrimeve dhe punëtorive studentët do të mësojnë si të gjejnë përgjigjet 

apo zgjidhjet përkatëse për çështje të rëndësishme të konsolidimit të pasqyrave financiare, të 

kombinimeve biznesore, ti mësojnë dhe demonstrojnë teknikat e konsolidimit, ti identifikojne 

transaksionet e fitimit të njësive ekonomike, aspektet ligjore të bashkimit apo falimientimit të 

bizneseve etj.  

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i kursit është t’i aftësojë studentët të jenë në gjendje të identifikojnë qartë  bizneset që 

kombinohen; të shfrytëzojnë në mënyrë efektive literaturën shkencore; të kuptojnë rëndësinë 

e investimeve në aksione; të kuptojnë procedurat dhe teknikat e konsolidimit; të identifikojnë 

transaksionet e fitimit mes njësive ekonomike; të identifikojnë transaksionet në monedha të 

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Robert+A.+G.+Monks
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Nell+Minow
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huaja; të kuptojnë kontabilitetin e njësive Mëmë-Bijë, dhe Joint Venture të korporatave; të 

jenë në gjendje të diskutojnë aspektet ligjore të shoqërive ne likuidim apo falimentim. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike etj. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2: 2 

Literatura: 

4. Fischer, Taylor, Change, Advanced Accounting, 2015, ISBN-13: 978-0078025877 

             ISBN-10: 0078025877 

5. Asllanaj, Rr.,  Kontabiliteti financiar, 2010, ISBN 978-9951-00-117-5 
6. Ligjërata të autorizuara të përgatitura nga Bekim Berisha. 

 

 

 

 

 

 

 

Emërtimi i lëndës  

 

 AFTËSITË MENAXHERIALE  

 Përmbajtja e shkurtër 
Përmbajtja e lëndës Aftësitë menaxheriale shqyrton miksin e  aftësive, vlerave dhe njohurive të 

nevojshme për kryerjen efektive të punëve menaxheriale. Ekzaminimi i detajuar dhe praktika e zbatimit të 

aftësive konkrete, duke përfshirë zgjidhjen e problemeve individuale, komunikimin ndërpersonal, 

fuqizimin, motivimin dhe përmirësimin e performances si dhe delegimin. Individët do të shqyrtojnë disa 

dimensione kryesore të ndërgjegjësimit të vetë, duke përfshirë inteligjencën emocionale, stilin kognitiv, 

tolerancën, paqartësitë, stili social dhe pozita shoqërore. Kjo lëndë, në mënyrë intensive merret “ me 

luajtjen e roleve” dhe analizën e rasteve. 
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 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  
Kjo lëndë u ofron studentëve mundësinë për të begatuar shkathtësitë menaxheriale. Dy janë objektivat 

kryesore të kësaj lënde: 

- Ofron mundësi për të mësuar në lidhje me anët e forta dhe të dobëta lidhur me tiparet dhe 

shkathtësitë e  nevojshme të një menaxheri efektiv. 

- Shqyrton kompetencat dhe shprehitë e nevojshme për realizimin e punës së menaxherit që kërkon 

përshtatje personale dhe  ndërveprime ndërpersonale.  

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, 

suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në 

vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV. 
 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1 

Literatura: 
• Andri Koxhaj,  Aftësitë Menaxheriale, Pegi, Tiranë, 2006 

• David Whetten and Kim Cameron, Developing Management Skills, Prentice Hall, 2007. 

• Stephen R. Covey, The 8th Habit, From Effectiveness to Greatness, Free Press, 2004. 
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 MENAXHIMI I INVESTIMEVE NË BIZNES  
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 Përmbajtja e shkurtër 
Investimet si faktor i politikës zhvillimore në kushtet e progresit teknologjik. Përkufizimi i investimeve. 
Llojet kryesore të investimeve dhe vendimeve investuese. Investimet kapitale. Procesi investues. 

Menaxhimi i fazës përgatitore të procesit investues. Hulumtimi i tregut. Zgjedhja teknologjike dhe 

zgjidhja teknike. Analiza e lokacionit dhe aspekteve ekologjike. Planifikimi i kapaciteteve prodhuese. 
Planifikimi i shpenzimeve. Planifikimi i mjeteve të nevojshme investuese. Plani dinamik i realizimit të 

projektit  investues. Burimet e financimit. Planifikimi i të hyrave. Përpilimi i pasqyrave financiare. 

Vlerësimi i efekteve financiare të projektit  investues. Vlerësimi i likuiditetit dhe rentabilitetit të projektit 
investues. Vlerësimi i efekteve ekonomiko-shoqërore të projektit investues (Cost –Benefit analiza). 

Menaxhimi i fazës së realizimit të projektit investues. 

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  
Qëllimi i lëndës “Menaxhimi i investimeve në biznese” është që t’i pajisë studentet me njohuri teorike 

dhe t’i aftësojë për përpilimin, vlerësimin dhe realizimin e projekteve të ndryshme në biznese. 
Pas përfundimit të suksesshëm të modulit, studenti do të zhvillojë aftësi dhe do të jenë në gjendje: 
- Të identifikojë projekte zhvillimore 

- Të përpilojë projekte investuese 

-  T’i vlerësojë efektet financiare që gjeneron projekti 
-  T’i vlerësojë efektet ekonomike dhe shoqërore që i gjeneron projekti 

- Të marrë vendime investuese 
- Të menaxhojë  realizimin e projektit investues. 

 

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, 

suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në 

vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV. 
 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1 

Literatura: 
- Zef Gjeta, Menaxhimi  i ciklit të projekteve në bujqësi, 2005, UBT, Tiranë 

- Doppler, W. (1996): Quantifying costs and benefits, Techniques of cost benefit analysis, Towards an 

economic, social and environmental evaluation. In: UPTON, M. (edit.) Planning and appraising 

agricultural.  

- Adnan Rovçanin, Savremene metode ocjene efikasnosti investicija, 2000, Ekonomski fakulltet 

Universiteta u Sarajevu, Sarajevo. 
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MENAXHIM STRATEGJIK 

Përmbajtja:   
Lënda do të shtjelloj: Rëndësinë e menaxhimit strategjik për korporatën, vlerat e menaxhimit 

strategjik, hartimin e strategjisë, nivelet menaxherike, vendimet strategjike,vizionin,misionin, 

qëllimet, filozofinë, objektivat e korporatës, analizën e mjedisit të mbrendshëm dhe të jashtëm të 

korporatës, alternativat strategjike, implementimin e strategjisë dhe në fund edhe kontrollin dhe 
vlerësimin e implementimit të strategjisë. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

qQëllimi studimor i lëndës fokusohet në përfitimin e njohurive nga fusha e menaxhimit 

modern  strategjik  duke përfshirë njohuritë mbi strategjinë e korporatës, vendimet 

strategjike , hartimin, implementimin dhe kontrollin e strategjisë me qëllim që strategjia të 

jetë konkurente . Më përfundimin e kësaj lënde , studentët do të përfitojnë njohuri se si të 

menaxhojnë një kompani dhe  si të krijojnë shkathtësi komunikimi në një ambient të 

fuqishëm biznesor. Poashtu , ata do të arrijnë dije dhe kompetencë solide  se si të krijojnë 

avantazh konkurues të kompanisë , si t’i menaxhojnë situatat kur tregu ballafaqohet me 

barriera dhe kufizime tjera të cilat e ndikojnë korporatën. Menaxhimi i ndryshimeve në 

korporatë do e sfidojë menaxhmentin dhe studentët në fund të këtij modeli do të arrijnë 

shkathtësi të mjaftueshme për tejkalimin e tyre. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata,ushtrime,qasje interaktive  ,konsultime,punime seminarike. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

4. Strategic Management: Concepts 2nd Edition, 2016, Frank Rothaermel, ISBN-

13: 978-0077645069 

5. Strategic Management Concepts and Case Studies 13th edition, 2011, ISBN 13: 978-

0-13-612098-8 

6. Vasilika Kume, Strategic Management Concept, Theory, Enforcement , third 

edition,Tirana, 2010 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Frank+Rothaermel&search-alias=books&field-author=Frank+Rothaermel&sort=relevancerank
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BIZNESI NDËRKOMBËTAR 

 Përmbajtja e shkurtër 
E tërë materia që trajtohet në kuadër të lëndës “Biznesi Ndërkombëtar”  është e ndarë në katër pjesë. Në 

pjesën e parë, trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me kuptimin e disa nocioneve që ndërlidhën më këtë 
fushë si dhe teoritë dhe politikat e biznesit ndërkombëtar. Në pjesën e dytë, trajtohen çështjet që kanë të 

bëjnë më rregullat dhe kushtet nën të cilat mund të zhvillohet biznesi ndërkombëtar, të cilat i përcaktojnë 

institucionet kombëtare dhe institucionet ekonomike ndërkombëtare. Në pjesën e tretë, trajtohen llojet e 

ndryshme të operacioneve biznesore ndërkombëtare si dhe veprimet e tjera të nevojshme për realizimin e 
tyre (procedurat doganore). Kurse në pjesën e katërt, trajtohen çështjet financiare lidhur më tregtinë 

ndërkombëtare, siç janë: financimi i tregtisë ndërkombëtare, kushtet e pagesave, instrumentet e  pagesave  

dhe garancitë. 

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit  
Lënda “Biznesi Ndërkombëtar” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri teorike dhe praktike 
lidhur më kushtet nën të cilat zhvillohen operacionet biznesore ndërkombëtare.  
Pas përfundimit të kursit, studentet: 

- Do ti kuptojnë drejtë përmbajtjet e nocioneve të ndryshme nga fusha e biznesit ndërkombëtar,  

- Do të kenë njohuri për kushtet nën të cilat zhvillohen aktivitetet biznesore ndërkombëtare, 
- Do të kenë njohuri për llojet e ndryshme të operacioneve biznesore ndërkombëtare, 
- Do të jenë të aftë dhe të shkathtë që ti realizojnë operacionet e ndryshme biznesore ndërkombëtare,  
- Do të jenë në gjendje që ti parashohin rreziqet të cilave u ekspozohen gjatë zbatimit të operacioneve 

biznesore dhe të zbatojnë masa adekuate mbrojtëse, 

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

 Halil Kukaj, Biznesi ndërkombëtar, Kolegji FAMA, Prishtinë, 2014 

 Ilia Kristo, Biznesi Ndërkombëtar, PEGI, Tiranë, 2007 
•  Hill, Charlls W.: “ International Business”, McGraw-Hill, New York, 2007.  

• Daniels D. John, Radebaugh H. Lee and Daniel P. Sullivan: International Business – 

Environments and Operations, Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2004. 
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 MENAXHIM OPERACIONESH  

 Përmbajtja e shkurtër 
Lënda Menaxhimi i Operacionesh  ka të bëjë me shpjegimin teorik dhe praktik të operacioneve të 

nevojshme dhe të domosdoshme për menaxhimin efikas të funksionit planifikimit, organizimit, drejtimin 

dhe kontrollit të burimeve të një biznesi që nevojiten për të prodhuar produkte dhe shërbime me qëllim të 

realizimit të përfitimeve sa më të mëdha . 

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, Studentët duhet të jenë në gjendje të dinë: 

Që studentëve të ju ofrohen njohuri hyrëse, mjaftë të kompletuara, të përmbledhura dhe të 

azhurnuara lidhur me vendin dhe rolin e menaxhimit të operacioneve në menaxhimin efikas të 

bizneseve  

Që studentët të fitojnë njohuri dhe të aftësohen për aplikimin praktikë të kornizës teorike dhe 

profesionale që ka të bëjë me menaxhimin e operacioneve në bizneset bashkëkohore prodhuese 

dhe shërbyese. 

Çka përfaqëson menaxhimi i operacioneve, cili është roli i menaxhimit të operacioneve në 

biznes, të bëjnë dallimin në mes të karakteristikave të ndryshme të proceseve të operacioneve  

Çka është strategjia e operacioneve dhe të bëjnë dallimin në mes të prioriteteve konkurruese dhe 

fituese të një biznesi. Të kuptojnë se pse është i rëndësishëm projektimi i procesit të produktit 

apo shërbimit dhe cilat janë fazat e projektimit.  

Çka nënkupton parashikimi i kërkesës dhe si duhet të bëhet planifikimi i kapacitetit dhe 

projektimi i sistemit të punës. 

Se sa është i rëndësishëm menaxhimi total i cilësisë dhe çka nënkupton ajo. Sa është e 

rëndësishme për mbijetesën e bizneseve në ekonominë globale. 

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies: 
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me 

shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të 

bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 
                Raport është 2:1 

Literatura: 
• Suzana Panariti, (2013), Manaxhimi i Operacioneve, Konceptet, Metoda, Strategji, Tiranë 

• Willians J. Stevenson, (2008),  Operatins Managment, Mc Graw Hill. 
• Jay Heizer & Barry Render, (2010), Operation Management, Prentice Hall. 
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MENAXHIMI I RISKUT NË AGRIKULTURË  
Përmbajtja e shkurtër 
Ky kurs përfshin një shumëllojshmëri të temave dhe çështjeve që lidhen me të ardhmen, opsionet dhe mundësitë e 

menaxhimit të rrezikut për agrobizneset. Për më tepër, ky kurs siguron bazë shkencore të menaxhimit të rrezikut në 

karakteristikat bujqësore në aplikimin e sistemeve të përmirësuara të biznesit, si dhe industrinë e bujqësisë në 
përgjithësi. Menaxhimi i kohës do të jetë i rëndësishëm në marrjen e vlerës më të madhe nga informacionet e 

paraqitura. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  
Qëllimi i këtij kursi është të rrisë njohuritë e nxënësve në lidhje me zhvillimin e një kuptim bazë të rolit  
të Menaxhimit te Riskut në Agronomi (në Kosovë, rajon, BE dhe më gjerë). Programi i këtij kursi do të  
ndihmojë për të organizuar informacionin dhe të sigurojë një kuadër konceptual për të lehtësuar të  
kuptuarit të nxënësve dhe përvetësimin e Menaxhimit të Riskut në Agronomi, si dhe të kontribuojë në  
përgatitjen e ekspertëve në bujqësi dhe agrobiznes për të menaxhuar më mirë bizneset e tyre. Për më  
tepër, ky kurs ka për qëllim të ndihmojë nxënësit të kuptojnë shtrirjen e gjerë të disiplinave dhe  
mundësitë që ekzistojnë në lidhje me menaxhimin e rrezikut në agronomi. 
Përfundimi i suksesshëm i këtij kursi do të mundësojë studentët të: 
• Kuptojnë dhe të demonstrojnë përdorimin e të ardhmes dhe opsionet për qëllime të menaxhimit të riskut; 
• Përshkruajnë metoda të tjera të përfshira në menaxhimin e rrezikut të tilla si diversifikimi, sigurimi, qira vs blerë 

vendime, dhe fleksibilitet. 
• Definojnë të kuptuarit e koncepteve dhe parimeve të Menaxhimit të Riskut në bujqësi; 
• Njohin menaxhimin e rrezikut për përpjekjet në per te evituar riskun në agronomi; 
• Shpjegojnë bazat e teknikave praktike të aplikimit në lidhje me përdorimin e të ardhmes; 
• Përshkruani strategjitë e menaxhimit të rrezikut. 
 

Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies:  
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, suksesit në 

kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në vendimin e këshillit të 

fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 
Mjetet e konkretizimit / TI: Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  
Marrëdhënia në mes të pjesës teorike dhe praktike është 2:1  

Literatura: 
1. Risk Management for Agriculture, 2007. Lowell B. Catlett and James D. Libbin. Thompson – Delmar Learning. 

ISBN-13: 978-1-4018-1441-0. 
2. Carter, C. Futures and Options Markets: An Introduction. Prentice Hall, 2003. 
3. Agriculture systems management, optimizing and performance, Robert M. Peart and W. David  Shoup, ISBN 0-
8247-4783-6 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

280 
 

 

 

 

Emërtimi i lëndës:  

 

KONTABILITETI MENAXHERIAL I AVANCUAR 

Përmbajtja: 

Lënda shqyrton teknikat e vendosjes së çmimit dhe administrimit të kostos, analizën 

stratexhike të rentabilitetit, alokimin e kostove, procesin e kostingut, strategjin e  menaxhimit 

të inventarit, Just-in-Time, matjen e performances dhe konsideratat multinacionale, sistemin e 

nxitjes së kompensimit dhe çështjet tjera që ndërlidhen me kontabilitetin menaxherial të 

avancuar. 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs do t’i ndihmojë studentët pjesëmarrës të fitojnë shkathtësitë e nevojshme të 

gjenerojnë informata dhe dije për të kuptuar më mirë fenomenet relevante nga fushat 

afarizmit ekonomik. Gjatë leksioneve, ushtrimeve dhe seminareve, studentët do të mësojnë se 

si për të gjetur përgjigje ose zgjidhje për çështje të rëndësishme që lidhen me menaxhimin e 

ndërmarrjeve të përdorimit të burimeve nga organizatat në krijimin e vlerave të vazhdueshme 

dhe se si kjo mund të menaxhohet në mënyrë efektive.  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave 

me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë 

janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
            Raport është 2:1 

Literatura: 

 

5. Managerial Accounting, 14th Edition, Garrison, Noreen, 2016, ISBN-13: 978-

0078111006 

6. Accounting for Decision Making and Control, Jerold L. Zimmerman, Seventh 

Edition, McGraw-Hill Irwin, 2010 

7. Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy Execution, 

Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura and S. Mark Young, 

Pearson, 6th Edition, 2011 

8. Ligjerata të autorizuara nga Agim Binaj. 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ray+Garrison&search-alias=books&field-author=Ray+Garrison&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Eric+Noreen&search-alias=books&field-author=Eric+Noreen&sort=relevancerank
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Emërtimi i lëndës  

E-BIZNES 

 Përmbajtja e shkurtër 
Mundemi me mendu qe ka fillu një erë e re, ku dominon integrimi i internetit në përditshmërin 

e operimit së ndërmarrjeve. Interneti nuk është një fenomen risi dhe nuk i takon vetëm 

ndërmarrjeve digjitale dot-com. Rrjeti bëhet një mjet i punës për qdo ndërmarrje dhe për ata 

duhet të rikonsiderohet dhe integrohet në instrumentet tjerë të të marketingut. Interneti ofron 

potencial të rëndësishëm në zhvillimin në treg në forma të ndryshme, nga komunikimi tek 

shërbimi për klientin, në shitje, në tregun e konsumit dhe poashtu të biznesit.  

Shkurtimisht do të analizohën aspekte si: historia e internetit dhe aplikimi i tij në marketing, 

biznesi në rrjet, dimensioni i e-biznesit, modelet e e-biznesit, teknologjia dhe sjellja e 

konsumatorit, komunikimi në web, tregjet biznesore dhe interneti.  

 Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:  

Web-i nuk është një botë e veçante, por është pjesë e botës. Tek kjo fokusohet përmbajtja e 

ligjëratave: analiza se si interneti, me gjithë potencialin dhe veçoritë e saj, shkrihet në strategjitë 

e tregut dhe në marketing-mix të ndërmarrjeve të vogla, të mesme dhe të mëdha, duke ndërhyre 

thellësisht në modelet e biznesit. 

Ne pika të shkurta objektivat e kësaj lande janë: 

 Të kuptohen ligjet ekonomike, ndryshimet dhe tendencat.  

 Të kuptohet zhvillimi i internetit dhe aplikimi i ti në marketing dhe biznes. 

 Të qartësohet rëndësia e internetit në raport me konsumatorin, nga komunikimi deri në 

shitje. 

 Të zotërohet tregu elektronik, përndryshe intregimi “on line” dhe “off  line” në procesin 

e blerjës. 

 Të integrohet web-i në mënyrën e të bërit biznes, duke avancuar metodat tradicionale në 

ato moderne të cilat përfshin gjithë teknologjinë që ofron tregu.  

 Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies 
Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj. 

 Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë: 
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim, 

suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në 

vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV. 

 Mjetet e konkretizimit / TI 
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI 

 Raporti  ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 
Raport është 2:1 

 Literatura: 

 Patrick Mckeown, Information Technology and the Networked Economy, Zurich, 
2009  

 Mihane Berisha-Namani, Informatika e Biznesit, 2010. 
 Tiziano Vescovi, Marketingu dhe Web-i (menaxhimi i integrimit të Web-it në biznes: 

komunikim, e-commcerce, sales management, business-to-business, Il sole 24 ore, Milano, 

2007. 
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2.5. Shkencat Kompjuterike dhe teknologjitë e 

komunikimit 

2.1 Informatat e përgjithshme  

 

Përshkrimi i institucionit (Emri) 
Universiteti i Prizrenit 

Emri i Programit Studiues 

Shkencat kompjuterike dhe teknologjitë e 

komunikimit 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doktoraturë, Kurs Universitarë) 
MSc 

Academic Degree and the name of Diploma 

in final form and shortened.  

MSc në Shkencat kompjuterike dhe 

teknologjitë e komunikimit 

Profili i Programit Akademik 
 

Grupi për të cilën adresohet oferta 

Te gjithë ata që e kanë te kryer shkollimin e 

mesëm 

Kohëzgjatja minimale 
2 vjet (4 semestra). 

Forma e studimit (rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studimi nga largësia etj.) 
E rregullt 

Numri i Kredive  ECTS 
120 

Moduli /Kurset (Përmbajtja e shkurtër) 

 M1O1. Matematika  e avansuar për 

Shkencën e Kompjuteristikës. 

 M1O2.  Zhvillimi i sitemit dhe shërbimeve 

informative. 

 M1O3.  Modelimi dhe baza e të dhënave e 

avansuar. 

 M1O4. Parimet e avansuara të 

programimit të gjuhës. 

 M1Z1.  Multimedia Kompjuterike . 

 M1Z2.  Parimet e sistemit informativ 

gjeografik. 

 M2O1.  Algoritmat Zgjedhor.  

 M2O2. Zhvillimi dhe Menaxhimi i sistemit 

të Softverit     

 M2O3. Mihja ( Gërmimi) e/i  të dhënave . 

 M2O4. Llogaritja e Ruajtjes së të dhënave 
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dhe softverit kryesishtë ne qendren 

kompjuterike ku përdoruesit kanë qasje 

ne internet. 

 M2Z1. Teknologjija e Gjuhës 

 M2Z2. Matematika  Diskrete  

 M3O1. Tema te zgjedhura nga Makina e 

Mësimit dhe Intelegjences Artificiale 

 M3O2. Tema te zgjedhura te sigurimit të 

kompjuterit. 

 M3O3. Rrjetet e Sensorëve Wireless 

 M3O4. Metodat Empirike Kërkuese 

 M3Z1. Qeverisja e TI  

 M3Z2. Mekatronika 

 M4O1.Tema e Diplomës Master 

 
 

Numri i vendeve të studimit 
30 

Udhëheqës i Programit Studimore 
Prof. Ass. Ercan Canhasi 

Stafi përhershëm Akademik 

(shkencorë/artistik) 

(Numri sipas kategorise së personelit) 

 

Tarifa e Studimit 
300 euro per semester 

 

Cikli i dytë i studimeve Master në Shkencat Kompjuterike dhe Tekoniologjie Komunikimit 

është program dy vjeçar (4 semestra) me fond të përgjithshëm të 120 Kredive (ECTS).  

Titulli profesional i fituar është: Master në Shkencat Kompjuterike dhe Teknologji e 

Komunikimit. 

 

2.2. Hulumtimi i Tregut 

Aktualisht nuk ka asnjë hulumtim të rëndësishëm të tregut në lidhje me rëndësinë e tregut të 

punës të këtij programi studimi. Megjithatë, ekziston një vlerësim i informacionit dhe 

teknologjive të komunikimit (TIK) sektori në Kosovë i kryer me kërkesë të USAID / Kosovo. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të vlerësojë mundësitë për USAID-in për të mbështetur sektorin 

e TIK të Kosovës. Ky sektor përfshin disa fusha të biznesit të telekomunikacionit, duke 

përfshirë një shumëllojshmëri të shërbimeve që lidhen me punën me porosi, zhvillimin dhe 

përdorimin e softerit dhe hardverit dhe shërbimeve dhe produkteve që kanë dalë me anë të 

Telekomunikacionit (të  zërit edhe të dhënave) rrjeteve. 

Objektivat e vlerësimit ishin të përgjigjem dy pyetjeve: 
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 A ka në Kosovë pjesë të sektorit TIK-ut e që kanë potencial të dallueshëm për rritje 

të të hyrave dhe të punëtorëve e të cilët mund të rriten nëse pengesat kryesore janë 

adresuar? 

 Sa ka mundësi që përpjekjet e USAID për ta përkrahur sektorin e TIK-ut të përfiton 

rritja ekonomike e përgjithshme në Kosovë? 

 

Ekipi ka përdorur faktorët e përgjithshëm që përdoret zakonisht për të identifikuar sektorët e 

biznesit të synuar për ndihmë të rritjes ekonomike. Këta faktorë janë të përshtatur në sektorin 

e TIK bazuar në përvojën e projekteve të tjera të rritjes ekonomike dhe karakteristikat e 

sektorit. Ekipi gjithashtu e përdorur një qasje SWOT gjatë gjithë mbledhjes dhe analizës së 

informacionit, dmth, identifikimin e fuqive, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet në këtë 

sektor. Edhe pse është e vështirë për të ndarë sektorin e TIK në mënyr të qartë në nënsektorë 

të pavarur, në përgjithësi ekipi analizoi TI (Teknologjia e informacionit – kuptimin e punës 

lidhur me zbatimet kompjuterike të softverit dhe hardverit) nga Telekomunikacioni (që 

nënkupton ofrimin e të dhënave, zë dhe video të shërbimeve me anë të telekomunikacionit 

rrjete, ose Internet (IP) ose rrjetet e telefonisë celulare). 

Ata gjithashtu vijnë në përfundim TIK e kombinuar me sektorin e telekomunikacioneve duket 

shumë më e fortë sesa vetë sektori. Ata janë më optimistë në lidhje me potencialin për këtë 

sektor të jetë konkurrues, sidomos kur kombinohet me një përpjekje për të forcuar zhvillimin 

e shërbimeve me vlerë të shtuar për të përfituar nga shpejt zgjerimin e rrjeteve të shërbimit të 

telefonisë celulare. 

Në  Kosovë ekzistojnë 3 ofrues kryesor shërbimi të Internetit (ISP) : IPKO, Kujtesa dhe PTK.  

Eksistojnë edhe më shumë se dhjetë kompani kryesore të TIK që operojnë në Kosovë 

(Gjirafa. Inc, Comtrade, Komtel, ISOFT, Ipko, Rrota, Cactus, Pronet, Rrota, LogicPlus, 

Microsoft, Kujtesa, ATI-KOS). Duket se pengesat kryesore për këtë sektor janë edukimi dhe 

trajnimi; përmirësime të kapacitetit rregullues të telekomunikacioneve; sipërmarrja më e fortë 

sektori i biznesit dhe aftësive. Është e shumë mirë e njohur se këto kompani kanë boshllëqe të 

shumta kryesisht në lidhje me staf profesional. Një nga arsyet nga këto mund të gjenden në 

programet inxhinierike të varfra nga universitetet që ofrojnë aktualisht në Kosovë. 

Në Kosovë ka disa Universitete (publike dhe private), të cilat ofrojnë programe të ndryshme 

në shkenca kompjuterike dhe Teknologjisë. Universiteti i Prishtinës (Fakulteti i Matematikës 

dhe Fakulteti Teknik) ofron dy programe software kryesisht të orientuar. Fakulteti Teknik 

gjithashtu ofron një program të ri në Megatronik, por të gjitha këto programe janë vetëm 

pjesërisht të ngjashme me programin tonë të propozuar. 

Universitetet kryesore private që ofrojnë programe në Shkenca Kompjuterike dhe 

Teknologjisë janë UBT (Universiteti për Biznes dhe Teknologji), AAB-Riinvest, si dhe Iliria. 

Edhe pse programet e këtyre universiteteve janë në  marrëdhënie bashkëpunimi me disa 
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universitete nga jashtë (sikurse rasti i UBT-së ), nuk ka asnjë shenjë të ndonjë arritje e madhe 

në lidhje me tregun e punës dhe nevojat e shoqërisë. Kjo para së gjithash për shkak se 

programet nuk plotësojnë kërkesat e tregut të punës. 

Sipas USAID-it, shkollat Inxhinieri në Kosovë mund të kenë bazat, por larg prapa sigurimin 

aftësi teknike  për punë. Bazuar në analizat e tyre TIK-ut sektori i vetmuar aktualisht ofron 

vetëm pak ndikim potencial ekonomik, por TIK është një sektor premtues me një ndikim të 

madh në të ardhmen e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Prandaj, ky program studimi ka për 

qëllim të sigurojë këto kompani dhe shoqërinë në përgjithësi, staff profesional, në mënyrë që 

t'i bëjë ata konkurrues me kompanitë e ngjashme evropiane dhe botërore. 

2.3. Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 

 

Programi e studimit të universiteteve evropiane me të cilat është i krahasueshëm programi i 

Masterit të Shkencave Kompjuterike (Universiteti  #1  nënkupton Universitetin me të cilin 

programet e studimit janë në pajtueshmëri 60% dhe Universiteti  #2 nënkupton Universitetin 

me të cilin jeni të ngjashëm). 

 Universiteti Ukshin 

Hoti, në Prizren 

Universiteti  #1  

 

Universiteti  #2  

Emërtimi i 

universitetit 

University Ukshin Hoti 

 
University of 
Ljubljana 

(Ljubljana, 

Slovenia). 

University of Zagrab 

(Croatia) 

Fakulteti Computer Science FRI FER 

Titulli i 

programit 

Masters study program 

in computer science and 

technologies of 

communication 

Master in Computer 

and Information 

Science 

 

Master in Information 

and Communication 

Technology 

% e 

krahasuesh

mërisë 

 Rreth 60% 2Rreth 50% 

 

2.4. Grupi target i programit 

Programi ju dedikohet të dilpomuarëve nga fushat: TIT, SD dhe Shkencë Kompjuterike 

 

http://www.fer.hr/en/education/msc_study/ict
http://www.fer.hr/en/education/msc_study/ict
http://www.fer.hr/en/education/msc_study/ict
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2.5.  Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit 

 

Kurikula e studimeve e programit studimor MSc në Shkencat kompjuterike dhe teknologjitë 

e komunikimit ёshtё në përputhshmëri me rregullat dhe kriteret e studimeve sipas sistemit të 

Bolonjës dhe në dy vite akademike kanë edhe lëndë zgjedhore por edhe punë praktike, ndërsa 

shpërndarja e ECTS-ve  bëhet sipas peshës së lëndës. Numri i kredive ёshtё 60 kredi për vit të 

studimit qё do tё thotё nga 30 kredi pёr semestёr. Nga kjo nënkuptohet se studimet Master në 

këtë drejtim, kanë gjithsej 120 kredi. Studentët mundë të zgjedhin lëndët zgjedhore sipas 

listës së veçantë që ofrohet në kuadër të kësaj kurrikule (tabela e lëndëve zgjedhore) dhe 

numri i tyre përcaktohet sipas plotësimit me numrin e kredive për semestrin e cakëtuar. 

Provimet mbahen me shkrim në formë të testit dhe me gojë – bashkëbisedim me arsimtarin. 

Kusht për të iu nënshtruar  provimit është që studenti të ketë kryer gjatë vitit ushtrimet 

laboratorike me sukses dhe të ketë një vijueshmëri të kënaqshme në ligjërata. Si formë tjetër 

që ndikon në vlerësimin përfundimtar të studentit është edhe puna seminarike e cila aplikohet 

në disa lëndë. Në vlerësim përfundimtar të studentit ndikojnë edhe aktiviteti i studentit në  

ligjërata dhe ushtrime gjatë vitit akademik. 

 
 
2.6. Qëllimet kryesore të programit 

 

 
Cikli i dytë i programit të studimit sipas Bolonjës është një vazhdim i përceptueshëm i 

programeve të ciklit të parë. Iu mundëson të diplomuarëve në shkencën e kompjuterit dhe 

komunikimit pët t’i zgjeruar dhe shtrir njohuritë e tyre të fituara në ciklin e parë të nivelit të 

studmit. Gjithashtu është tërheqës për të diplomuarit e diciplinave tjera të cilët dëshirojn t’i 

ngrisin njohuritë e tyre me shkathtësi praktike dhe teorike në shkencën e kompjuterit dhe 

komunikimit. Programi i studimit do t’i ofroj të diplomuarve në të ardhmën me njohuritë e 

nevojshme pët t’i përcjellur ndryshimet teknologjike dhe zhvillin e tyre  të shpejt depertues 

në këtë fushë  dhe duke bashkuar punën zhvillimore dhe shkencore.  

 

 Sillabusi i kurseve të programit të studimit mbulon të gjitha përmbajtjet themelore të 

rëndësishme për Masterat e Shkencës. Iu mundëson studentëve t’i përshtatin studimet e tyre  

sipas dëshirës së tyre, motivimit dhe prirjes,duke marr parasysh mundësitë e ndryshme të 

specializimit profesional. Pas kurseve të përbashkëta fillestar studentët zgjedhin nga kurset 

zgjedhore dhe më tutje i dizajnon studimet e tyre për t’ju përshatur fushave të ndryshme 

profesionale të specializuara. 
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2.7 Rezultatet e pritura të mësimit 

  

Kompetencat e përgjithshme të fituara nëpërmjet programit 

 

 Zhvillimi i të menduarit kritik, analitik, dhe sintetik.  

 Aftësia për të definuar, kuptuar dhe përgjigjur me kreativitet sfidave profesionale në 

fushën e shkencës kompjuterike dhe të komunikimit.  

 Aftësia për të përdorur  njohuritë e fituara për zgjidhjen e problemeve profesisonale 

dhe shkencore dhe zgjerimin e njohurive të fituara.  

 Aftësi  në metodat kërkimore në fushën e shkencës kompjuterike.  

 Aftësi për menaxhim administrativ të proceseve që kanë të bëjnë me kërkime, 

industri,edukim dhe fushat tjera.  

 Aftësi profesionale në komunikimin me shkrim në fushat e shkencës komjuterike dhe 

teknologjisë së  komunikimit në të dyja gjuhët Shqipe dhe Angleze.  

 Aftësi për të transmetuar dituri.  

 Aftësi për të kërkuar burime diturie dhe informacion të vlerësueshëm kritik.  

 Përputhshmëri me parimet funksionale, ekonomike, ambientale të sigurimit. 

 Aftësi e të punuarit në ekip brenda ambientit profesional.  

 Zhvillimi i përgjegjësisë profesionale dhe të etikës. 

 Kompetencat themelore në fushën e shkencës kompjuterike dhe komunikimit, të cilat 

përfshijnë njohuritë teorike, njohuri dhe shkathtësi praktike thelbësore për punën në 

fushën e shkencës kompjuterike dhe teknologjive të komunikimit. 

 Të kuptuarit e hollësishme e kompjuterit dhe informacionit shkencës dhe aftësia për të 

aplikuar njohuritë e fituara për teknike dhe të tjera të fushave përkatëse profesionale 

(ekonomi, shkencat organizative, etj.) 

 Aftësia për të transmetuar njohuritë e bashkëpunëtorëve në teknologji dhe grupe 

kërkimore. 

 Njohuritë dhe aftësitë praktike të pajisjeve kompjuterike, software, teknologjia e 

informacionit dhe teknologjive të komunikimit të nevojshme për punë të suksesshme 

profesionale në kompjuter dhe shkencës së informacionit. 

 Të diplomuarit në ciklin e 2-të të programit të studimit të kenë kompetencën për të 

trajtuar në mënyrë të pavarur duke kshjtelluar detyra inxhinierike, zhvilluese, dhe 

organizative, gjithashtu detyra të moderuar kërkuese në fushat e tyre të studimit. 

 Kompetencat në shkencën e  kompjuterit dhe të informacionit duke siguruar qasje në 

studim të mëtejshëm në programet e ciklit e 3-të të doktoraturës  
 

2.8. Raporti në mes të pjesës teorike dhe asaj praktike 

Në secilën nga lëndët e përshkruara nga planprogram gjendet edhe raporti në mes të pjesës 

teorike dhe asaj praktike. Në përgjithësi raporti ndërmjet pjesës teorike dhe ushtrimeve është 

përafërsisht 1:1 (50% me 50%).  
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2.9. Llogaritja e ECTS-ve 

Programi i studimeve në drejtimin e Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit është me kohë të 

plotë. Programi i studimeve është 3 vite (180 ECTS) i ndarë në 6 semestra (1 semester ka 30 

ECTS). Të gjitha lëndët janë të ngarkuara me vlerën e ECTS, dhe se një (1) ECTS është e 

barabartë me (20) njëzet deri në tridhjetë (30) orë mësimi. Ato janë llogaritur sipas shembullit 

të tabelës si më poshtë: 

Vëllimi dhe sasia e nevojshme e punës: Numri i kredive 

Aktiviteti  Ore Jave Gjithsej 

Ligjerata  3 15 45 

Ushtrime  2 15 30 

Kontakte me mësimdhënësin/kons.  1 15 15 

Kolokviume  1 5 5 

Detyra shtëpie  1 13 13 

Koha e studimit vetanak e studentit  2 15 30 

Përgatitja përfundimtare për provim  1 5 5 

Koha e kaluar ne vleresim (teste, provim final)  2 3 6 

Projekte etj.  3 1 3 

Gjithesejt ngarkesa    152  orë 

 

 

2.10. Puna praktike – intership 

Përmes koordinatorit për mësim ose prodekanit për mësim synohet për punë praktike në pyje 

apo fushat relevante. Qëllimi kryesor i yni është që t’ju mundësojmë studentëve vizata 

studimore në universitet partnere e sidomos në Universitetin e Ljubljanës, Universitet in 

Politeknik ne Ankona dhe atë Bujqësor të Tiranës meqë edhe kemi marrëveshje 

bashkëpunimi me këto universitete për këtë profil studimor (shih marrëveshjet në Anex 

dokument). Gjithashtu studentët do të kenë mundësi për vizita studimore praktike edhe në 

Ministri apo institucione relevante. 

2.11. Plani i hulumtimeve për programin 

Në të ardhmen pritet që në bashkëpunim me mësimdhënësit me punimet e tyre  të marrin 

pjesë në konferenca të ndryshme dhe të botohen nëpër revistat shkencore kombëtare dhe ato 

ndërkombëtare. Mësimdhënësit në formë individualë zhvillojnë hulumtime të ndryshme 

shkencore nga fushat e tyre studimore. Këto hulumtime kryesisht synojnë arritjen dhe 

prezantimin e rezultateve shkencore nga fushat e studimit të tyre të cilat kohë pas kohe 

prezentohen në konferenca dhe takime tjera shkencore  në vend dhe jashtë vendit. 
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2.13. Planprogrami 

                                            Master në Shkencat Kompjuterike dhe Teknologji e Komunikimit 

Viti I 

Studimit / 

semestrat 

 

Titulli i Modulit 

 

Ligjeruesit 
Nr. I 

Orëve 

Nr. I 

ECTS 
Lloji 

V
it

i 
I 

p
a
rë

 

S
em

es
tr

i 
i 

p
ar

ë 

M1O1. Matematika e avansuar për shkencat 

kompjuterike 

Nimete Berisha 60 6 Obligativ 

M1O2. Zhvillimi i Sistemit Informativ dhe i 
Sherbimeve. 

Malush Mjaku 60 6 Obligativ 

M1O3. Modelimi i avansuar i të dhënave 

dhe bazës së të dhënave. 

Samedin Krrabaj 60 6 Obligativ 

M1O4. Parimet e Avansuara të programimit 

të gjuhës 

Faton Berisha 60 6 Obligativ 

M1Z1. Multimedia Kompjuterike Xhevahir 

Bajrami 

60 6 Zgjedhor 

M1Z2. Parimet e sistemit informativ 

gjeografik. 

Naim Baftiu 60 6 Zgjedhor 

S
em

es
tr

i 
i 

d
y
të

 

M2O1. Algoritmat e Zgjedhura. Faton Berisha 60 6 Obligativ 

M2O2.  Zhvillimi dhe menaxhimi i sistemit 

të softverit.    

Malush Mjaku 60 6 Obligativ 

M2O3. Mihja (gërmimi) e/i të dhënave Ercan Canhasi 60 6 Obligativ 

M2O4. Llogaritja e Ruajtjes së të dhënave 

dhe softverit kryesishtë ne qendrën 

kompjuterike ku përdoruesit kanë qasje ne 

internet 

Ercan Canhasi 60 6 Obligativ 

M2Z1. Teknologjia e Gjuhës Mentor Hamiti 60 6 Zgjedhor 

M2Z2. Matematika  Diskrete Nimete Berisha 60 6 Zgjedhor 

Totali i ECTS viti i parë 

Të përshihen 8 module obligative dhe 2 module nga 4 modulet zgjedhore 
60  

V
it

i 
I 

d
y
të

 

S
em

es
tr

i 
i 

tr
et

ë 

M3O1. Tema të zgjedhura nga Makina e 

Mësimit dhe Intelegjenca Artificiale 

Xhevahir Bajrami  60 6  

M3O2. Tema të zgjedhura nga sigurimi i 

kompjuterit. 

Faton Berisha 60 6 Obligativ 

M3O3. Rrjetet e  Sensorave Wireless Xhevahir Bajrami 60 6 Obligativ 

M3O4. Metodat  Empirike Kërkuese Malush Mjaku 60 6 Obligativ 

M3Z1. Qeverisja ne TI Malush Mjaku 60 6 Zgjedhor 

M3Z1. Mekatronika  Xhevahir Bajrami 60 6 Zgjedhor 

S
em

es
tr

i 
i 

k
at

ër
t 

M3Z2. Tema e diplomës Të ndryshme  30 Obligativ 

Totali i  ECTS në vitin  e dytë 

Duhet të pëfshihen 8 module obligative, një nga dy modulet zgjedhore dhe tema e 

diplomës. 
60 
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2.14. Përmbledhja e Përmbajtjes së Kurseve 

 

M1O1. Matematika e avansuar 

për shkencat kompjuterike  

 

Objekti i këtij kursi është që të shqyrtojë tema themelore 

matematikore të cilat janë domosdoshmërisht në këtë nivel të 

shkencës së kompjuteristikës dhe të informaimit dhe të 

përgatisë studentët për aplikacione të specializimit të parimeve, 

metodave matematikore dhe modele në zgjidhjen e problemeve 

specifike nga fusha të ndryshme të shkencës kompjuteristikës 

dhe informacionit. 

Bazat e strukturave diskrete, lineare, algjebër dhe njehsim 

probabiliteti me statistikat janë blloqet themelore të ndërtimit në 

modelim, analizing dhe të kuptuarit e strukturave në shkencat e 

kompjuteristikës, procedurat dhe programet modele teorike dhe 

zbatimin e saj në fusha të ndryshme të shkencës kompjuterike 

dhe informacione 

Literature. 

1. Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 

John Wiley & Sons.  

2. Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 

Cambridge press.  

 

M1O2. Zhvillimi i Sistemit 

Informativ dhe i Sherbimeve.  

Zhvillimi i sistemeve të informacionit dhe shërbimeve - një 

qasje metodologjike. Qasjet e avancuar teknikat e modelimit, 

dhe standardet (p.sh. profilet UML). Kornizat Procesi – I 

shkathët dhe konvencional. Modeli i zhvillimit të shtyrë. Linjet 

e Produktit të Softverit dhe Fabrikat softverike. Modele 

software. Nga softuerit për inxhinieri të shërbimit. Inxhinieri e 

Shërbimit - Modeli procesi të punuar me porosi për zhvillimin 

e-Service, modelimit të shërbimeve, zhvillimin dhe integrimin e 

shërbimeve të ndërmarrjes, vendosjen e shërbimit dhe 

qeverisjes. Mjetet dhe mjedise të integruara mbështetëse, 

zhvillimin e softverit dhe shërbim inxhinierik. Testimi dhe 

metrikë bazuar në vlerësimet dhe përmirësimet proces. 

 

 

Literatura. 

1. Information systems development by David Avison and 

Guy Fitzgerald 

2. Principles of Information Systems by Ralph Stair and 

George Reynolds 

 

M1O3. Modelimi i avansuar i të 

dhënave dhe bazës së të 

dhënave. 

Bazat e të dhënave sipas sferës së veprimtarisë dhe kohës. 

Konceptet e modelimit bazës së të dhënave dhe dizajn bazës së 

të dhënave, si pjesë e sistemit të informacionit ciklit të jetës. 

Modelimi i avancuar i bazës së të dhënave. SQL e avancuar. 
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Sistemet e transaksionit. Sistemet e menaxhimit të bazës së të 

dhënave dhe akordimi. Teknologjitë organizative të kujtesës. 

Menaxhimi i të dhënave dhe administrata. Koordinimi i 

aksionarëve, kërkesat dhe planifikimi. Të dhënat kryesore dhe  

të dhënat kryesore të menaxhimit. IT fundit dhe bazat e të 

dhënave. 

Literatura:. 

1. Data Modeling and Database Design by Richard W. 

Scamell and Narayan S. Umanath 

2. Database Modeling and Design, Fifth Edition: Logical 

Design (The Morgan Kaufmann Series in Data 

Management Systems... by Toby J. Teorey, Sam S. 

Lightstone, Tom Nadeau and H.V. Jagadish (Feb 24, 

2011) 

 

M1O4. Parimet e Avansuara të 

programimit të gjuhës 

Hyrje: historia dhe klasifikimi i gjuhëve të programimit, kriteret 

e projektimit për gjuhët e programimit. Konceptet e gjuhëve të 

programimit: vlerat, deponimet, të detyrueshme, abstraksion, 

inkapsulimi, lloji i sistemeve, vargëzuesit, konkurrencën. 

Sintaksa dhe semantika: Hyrje në teorinë e gjuhëve formale, 

analiza leksikor, analiza sintaksor, sintaksës abstrakte, 

gramatika atribute, kuptimi fjalëve, semantika aksiomatik , 

gjenerimi dhe optimizimin e kodit. Paradigmat e programimit: 

domosdoshme (Pascal, ADA), programimi funksional (Lisp, 

Haskell, ML), programimi logjik (Prolog), programimit objekt 

(Smalltalk, C + +, Java, Python). 

Literatura: 

1. Programming Languages: Principles and Practices by 

Kenneth C. Louden and Lambert 

2. Programming: Principles and Practice Using C++ by 

Bjarne Stroustrup 

 

M1Z1. Multimedia 

Kompjuterike  

Hyrje: çfarë është multimedia kompjuterike, karakteristikat e 

multimediave, jo-lineare, interaktive, zhvillimi i përdorimit 

multimedia, multimedia. Llojet e të  Dhënat Multimedia: 

përmbajtjet  statike dhe dinamike multimediale, përmbajtjet 

multimediale transakcionet, shpërndarja e përmbajtjeve 

multimediale, të dhënave e koduara. Pse i kodojm të dhënat 

(standardizimi transmetimi të dhënave, të dhënat e  ngjeshura, 

kriptografinë)? Të dhëna themelore teknikat e kompresionit: 

Gjatësia encoding (RLE), sasia shkallore, metodat statistikore, 

metodat adaptive statistikore , metodat e bazuara ne fjalor, 

nyjetimi i fotografive te kompresuara: transformimi diskret i 

kosinusit, struktura e të dhënave për ngjeshje të informacionit 

dhe mos ngjeshje , vendosja e matriksave sasior, tabela e 

kodimit /dekodimit e Huffman, ngjeshja e blloqeve individuale. 

Ngjeshja e Valëz: 2D  transformimi i valëzave, lirimi i 

valëzave, EZW, SPIHT dhe algoritmat  WDR, JPEG 2000. 
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Ngjeshja e e të dhënave gjeometrike: ngjeshja e poligoneve 

topologically konsistente, ngjeshja trekëndore rrjetit, ngjeshja e 

të dhënave të zërit qiellor. Ngjeshja e shëndoshë digitale: 

Përfaqësimi analoge dhe digjitale të shëndosha - karakteristikat 

dhe operacionet, sistemi dëgjimor njerëzor dhe bazat e 

psikoakustikës, WAV, AIFF dhe fotografi formatet AU, 

ngjeshja e pahumbur e dëgjimit (MPEG-4 ALC), ngjeshja e të 

folurit (jo-linear kuantik, PCM, ADPCM, modulimi delta, 

LPC), bazat e shëndosha të ngjeshjes së humbur, MPEG-1 

audio shtresa (MP1, MP2 dhe MP3), MPEG-2 dhe AAC, 

MPEG-4, HE-AAC, AAC-SSR dhe BSAC, MIDI dhe SMDL , 

audio redaktimi dhe software të prodhimit. Compression digital 

video: Video analoge dhe dixhitale - karakteristikat dhe 

operacionet, algoritmet dixhitale e ngjeshjeve  video , kodeksi i  

familjes dhe të dhënat formate, MPEG, MPEG-2 dhe DVD, 

MPEG-4 dhe DivX, H.261, H.263, H.264 dhe AVC, të 

shëndosha në video dixhitale, Video e Transmetuar. Animacion 

Vector në internet: FLV, SWF në SVG. Sinkronizimi dhe 

integrimi i llojeve të gjithanshëm multimedial: përshkrimi i  

strukturës së përkohshme të një prezantim multimedial (SMIL), 

MPEG-7 - formal multimedia përmbajtjen përshkrim, kuadri i 

hapur për të multimedia aplikacioneve MPEG-21. 

Literatura: 

1. Computer Graphics, Multimedia and Animation by 

Malay K. Pakhira 

2. Computer Graphics and Multimedia: Applications, 

Problems and Solutions by John DiMarco 

 

M1Z2. Parimet e sistemit 

informativ gjeografik. 

Hyrje: Teknologjia e të dhënave hapsinore dhe të Informimit. 

Pikëpamja Historike: të nxënurit e të dhënave hapsinore,  

zhvillimi i sistemeve të informimit gjeografik. Llojet e të 

dhënave hapsinore dixhitale: hartat e bazuara sipas ndryshimittë  

tekstit apo fotografisë, të dhënat, iso-linjat, modeli dixhital i 

reliefit , rrjetëzimet e parregullta trekëndshe, të dhënat  e zërit 

qiellor, vektorizimi I të dhënave të tekstit dhe fotografive. 

Konsistenca topologjike dhe gjeometrike e të dhënave 

hapësinore dhe lidhja e tyre  jo-gjeometrike me  të dhënat. 

Sistemet globale për përvetësimin e të dhënave hapësinore, 

LIDAR: GPS, imazhet satelite, formatet dhe karakteristikat e të 

dhënave. Dirigjuesit përceptues (aftësitë dhe aplikacionet). 

Projeksionet, sistemet e koordinatave, dhe regjistrimi i të 

dhënave hapësinore. Integrimi i të dhënave hapësinore 

heterogjene në një GIS unik: të dhënat e shpërndara hapësinore, 

kërkimit hapësinor, me bazë Web GIS, OGC konsorciumit. 

Formatet standarde hapësinore web dhe shërbimet e internetit: 

Shape, GML, WFS, WMS, SDL, MrSID, Google-Earth. 

Sistemet GIS: sistemet komerciale (ESRI, Intergraph, MapInfo, 

Autodesk), e hapur-burim sistemet GIS (GRASS, Quatium GIS, 
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Shtegu, GeoServer), GIS i  lëvizshëm. 

Literatura: 

1. Geographic Information Systems and Science by Paul A. 

Longley, Mike Goodchild, David J. Maguire and David 

W. Rhind 

2. Introductory Geographic Information Systems (Prentice 

Hall Series in Geographic Information Science) by John 

R Jensen and Ryan R. Jensen 

 

M2O1. Algoritmat e Zgjedhura. 

Seleksionimi i  rrjeteve: Rrjetet krahasuese, parimi  zero-një, 

zgjedhja e rrjetit bitonik , bashkimi i rrjetës,  rrjeta zgjedhëse. 

Qarqeve aritmetike: combinational qarqet e kombinuara, 

qarqeve shtesë, qarqeve të shumëzimit. Algoritmet për 

kompjutera paralel: Akrepat kërcyes, algoritme, algoritme 

CRCW EREW. Operacionet Matrix: zgjidhjen e sistemeve të 

ekuacioneve lineare, matricat inverting, simetrike pozitive-

caktuara matricat dhe më pak-sheshet përafrimit. Polinominalet  

dhe FFT: përfaqësimi i polinomeve DFT, dhe FFT, zbatimi 

efikas FFT. Numri teorike-Algoritme: elementare numri-

nocione teorike, pjesëtues të madh të përbashkët, aritmetikë 

modulare, zgjidhjen e ekuacioneve lineare modulare. 

Algoritmet e përafrimit: problem kulmor i mbuluar, problem i 

shitësit udhëtues, problemi i caktuar mbulues, nëngrup-shuma e 

problemit. 

Literatura. 

1. Algorithms (4th Edition) by Robert Sedgewick and 

Kevin Wayne 

2. The Algorithm Design Manual by Steven S Skiena 

 

M2O2.  Zhvillimi dhe 

menaxhimi i sistemit të 

softverit.    

Modelet e ciklit të jetës. Fazat e zhvillimit të softverit. Kërkesat 

analiza. Arkitekturë dhe zbatimit. , Verifikimi vlefshmëria dhe 

mirëmbajtja. Cilësia e softverit dhe sistemit metrik . 

Dokumentimi i softverit. Mjetet e  rastit. Aspekti organizativ i 

zhvillimit të softverit. Analiza e përfitimit të kostos  dhe 

modelet e  kostos. Mjedisi teknike dhe ai i  menaxhimit. 

Menaxhimi i Burimeve. Menaxhimi i konfliktit. Menaxhimi i 

kohës. Mbështetje kompjuterike për  menaxhim.Lit. 

1. Managing the Development of Software-Intensive 

Systems (Quantitative Software Engineering Series) by 

James McDonald 

2. How to Do Systems Analysis (Wiley Series in Systems 

Engineering and Management) by John E. Gibson, 

William T. Scherer and William F. Gibson 

 

M2O3. Mihja (gërmimi) e/i të 

dhënave  

Kursi do të mbulojë aspektet teorike dhe praktike të këtyre 

qasjeve në mihjen e të dhënat : 

1. Hyrje në të dhënave,mihja  taksonom e qasjeve në të dhënave 

dhe detyrat. 
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2. Gërmimi i të dhënave te programimit mjedisor (sckriptimi, 

programimit vizual) 

3. Të dhënat para procesuese (reduktimi dimensional, ndërtimi i 

veqorive, identifikimi i përvijëzimit) 

4. Klasifikimi, duke përfshirë makina mbështetëse vektor dhe 

tiparet e  ndërveprimit  zbulues 

5. Grumbullimi, me theks të veçantë në teknikat që mund të 

konsideroni shumë të mëdha të të dhënave komplete, dhe 

teknikat për të përcaktuar një numër të duhur të grupimeve 

6. Vlerësimit, duke përfshirë qasjet ndërrim të bazuara dhe të 

ndër-vlefshëm, duke shënuar modelet statistikore  

7. Të dhënat dhe teknikat e vizualizimit model, vizualizimi i 

rrjeteve. 

8. Gërmimi i tekstit, teksti-bazë themelor për makinat vektoriale 

mbështetëse. 

9. Aspektet integrues, duke përfshirë metodat e komplete, dhe 

ato të mihjes me përfshirjen e njohurive paraprake 

10. Gabimet tipike në gërmimin e të dhënave dhe si t'i 

shmangin ato. 

Kursi do të përbëhet prej ligjëratave në teknikat bazë të mihjes 

së të dhënave  dhe mjetet, të cilat pastaj do të jenë të zgjidhura  

në problemet praktike gjatë punës në laborator. Ne do të 

përqëndrohet në zgjidhje të burimit të hapur dhe gjuhët 

moderne të sistemit të shkrimit (p.sh., Python). Studentët do të 

përdorë sistemin e shkrimit për të hyrë në të dhënat e teknikave 

të procesimeve ndryshme  të cilën ata do të punojn, në një 

kuadër të programimit, kombinohen në procedurat e tyre të 

mihjes së të të dhënave të veta. 

Literatura.  

1. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques, Third Edition (The Morgan Kaufmann 

Series in Data... by Ian H. Witten, Eibe Frank and Mark 

A. Hall 

2. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and 

Customer Relationship Management by Gordon S. 

Linoff and Michael J. Berry 

 

M2O4. Llogaritja e Ruajtjes së 

të dhënave dhe softverit 

kryesishtë ne qendrën 

kompjuterike ku përdoruesit 

kanë qasje ne internet. 

 

Zhvillimi i aplikacioneve per programin e shërbimit anësor. 

Definicioni i  Llogaritjes se Ruajtjes së të dhënave dhe softverit 

kryesishtë ne qendren kompjuterike ku përdoruesit kanë qasje 

ne internet: Çka quajm Llogaritje e Ruajtjes së të dhënave dhe 

softverit, qëllimi, roli dhe rëndësia, qëllimet, sfidat: Menaxhimi 

i Infrastrukturës, Arkitektura Aplikuese për llogaritje, ruajtje të 

të dhënave, sigurimin e tyre, dhe aspektet e veqorive tjera : 

vetëqeverisje në kërkim, elasticitet dhe kapërcyeshmëri, qasje 

në form të shërbimeve, monitorim, shpërndarja e burimevev 

(shpërndarje e porosive në uzina), etc.. Modelet Shërbyese: IaaS 

(Infrastructure-as-a-Service), PaaS (Platform-as-a-Service), 
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SaaS (Software-as-a-Service), XaaS Pikëpamje e detalizuar e 

IaaS: 

• Pikëpamjet e koncepteve, perspektiva arkitekturale.  

• Qënderzimi Private,qënderzimi  publik, qendërzimi hibrid , 

qendërzimi virtual. 

•Të arrihet njohuria dhe krahasimi i teknologjive me te 

rëndësishme IaaS . 

Pikëpamja e detalizuar e PaaS: 

• Vështrim i koncepteve, perspektiva arkitektonike 

• Ndryshimet në modelet e zhvillimit: të dhënat e përhershme: 

sistemet e shpërndara të fotografive, deponimit të pastrukturuar, 

bazës së të dhënave NoSQL, database SQL në porcesim; Biznes 

shtresore: sherbime te Webfaqeve, shërbime REST, teknologjia 

zhvilluese e kohës ambientale. 

• Kuptimi dhe krahasimi i teknologjive kryesore PaaS: Java EE, 

Azure, Google App Engine, etj 

Pasqyrë të detajuar të MSA: 

• Vështrim i koncepteve, perspektiva arkitektonike 

• Modelet qasje, konceptet e zhvillimit 

• Modelet e Biznesit, Shërbimet procesuese (vendndodhja, 

ofrimit të të dhënave, të dhënat e pasurimi, shërbimet e 

integrimit, të zbulimit të biznesit, etj.) 

modelet vendosjen 

• private, publike, hibrid, procesimi shpërndar 

• Në lokalet, dirixhim, model hibrid pikpamje e  ofruesve 

Literatura: 

 

1. Migration to the cloud Control, management, SLA and 

QoS 

1. Barrie Sosinsky, Cloud Computing Bible, Wiley; 2011.  

2. George Reese, Cloud Application Architectures: 

Building Applications and Infrastructure in the Cloud, 

O'Reilly Media; 2009.  

 

M2Z1. Teknologjia e Gjuhës 

Hyrje: procesimi i gjuhës natyrore,kuptueshmëria e gjuhës 

natyrore. Përshkrimi i nivelit të fajlëve: morfologjia, fjalori. 

Sintaksë: Kategoritë lesikore dhe sintaksore, përmbajtja e lirë e 

gramatikës, analizë gramatikore. Semantika dhe  pragmatika: 

ndërtimi semantik i strukturave, interpretimi semantik,kuptimi. 

Aplikimi i Web faqes: ndreqje gabimesh, nxerrje,kategorizim të 

tekstit. Aplikimi i procesimit natural të gjuhës: përkthim i 

kompjuterizuar.  

Literatura. 

1. Natural Language Processing with Python by Steven 

Bird, Ewan Klein and Edward Loper 

2. Graph-based Natural Language Processing and 

Information Retrieval by Rada Mihalcea and Dragomir 

Radev 
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M2Z2. Matematika  Diskrete 

 

1. Lidhshmëria e paraqitjes grafike, zbërthimi,bloqet, 3 

komponentet e lidhura . 

2. Teoremat e Menger dhe Hall, diagramet, Teorema e Ford-

Fulkerson , përkimet.  

3. Paraqitjet grafike Rrafshor, 5-ngjyrshi, ngjyrërat e e 

paraqitjes grafike rrafshore,algoritmat shfuqizuese.  

4. Zbërthimi drurit dhe lisi i gjerë, kupat dhe lojerat me goma, 

grafiqet me lis të lidhur për së gjati.  

5. Orë të paarqitjes  grafike, pasuria,njohja, optimizimi.  

6Problemet ne parqitjet grafike te adresuara.  

7. Paraqitjet grafike të vogla, problemet e shtigheve të ndara.  

8. Gjeomtria llogaritëse,  algoritmat e lëvizjeve rrethore. 

9. Problemt bazë në poligone, trekëndësh.  

10. Diagramet e Voronit, Trtekëndshi i Delaunay . 

 

Literatura. 

1. M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. 

Overmars,Computational Geometry: Algorithms and 

Applications, Springer Verlag, 2008.  

2. S. Even, Graph Algorithms, CS Press, 1979.  

3. G. Valiente, Algorithms on trees and graphs, Springer 

Verlag, 2002.  

 

 

M3O1. Tema të zgjedhura nga 

Makina e Mësimit dhe 

Intelegjenca Artificiale 

Ligjeratat: 

Inspektimi i fushës ML  dhe zbatimet e saja. 

Çka quajm Mësim?Makina natyrale për mësim dhe 

intelegjencë. 

Parimet themelore të  ML 

Përfaqsimi i diturisë 

Besueshmëria, kalibrimi dhe sqarimet e parashikimeve. 

Algoritmet Kërkuese në ML për hulumtim të të hapsirave të 

mëdha. (për modele ndërtuese, parametrat në fuçi,veqoritë në 

ndarëse, veqoritë e diskretizimit dhe sistemi i dyfishtë , 

vargëzimi dhe induksioni konstruktiv). 

Veqoritë e masave të cilësis në klasifikim dhe ramje të lakores. 

Para procesim i të dhënave dhe përftyrimet 

Induksioni Konstruktiv 

Mësimi pa mbikqyrje: rregulat e asocacionit dhe vargëzimit 

Mësimi simbolik 

Mësimi Bayesian 

Metodat Numerike për ML 

Rrjetet artificiale  nervore 

Hyrje në teorinë formale në të mësuar. 

Rishikimi i metodave themelore (Bayes dhe klasifkuesit  naiv 

Bayes , të mësuarit e trungut dhe rregullave, shtjellimi i 
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zhurmes,krasitja e trungut dhe rregullave); parimet e MDL ; 

Përkrahje e Makinave Vektor;  vlerësimi I susksesit të mësimit 

dhe krahasime me algoritmat e mësimit; mësueshmëria dhe 

limitet teorike pë mësim.  

Pradigmat tjera të makinës së mësimit:  

Programimi logjik induktiv,mësimi përforcues, mësimi 

konstruktiv dhe zbulimi i koncepteve të reja me funksion 

analize.  

Arsyetimi me pasigurinë:  

Arsyetimi dhe mësimi në rrejtet Bayesian, ndërtimi i rrjeteve 

dhe shkaktarët.  

Arsyetimi dhe modelimi cilësor:  

Modelimi cilësor dhe sasior,modelimi pa numra, simulimi 

cilësor i sistemeve dinamike.  

Algoritmat gjenetik,programimi gjenetik dhe paradignat me 

zgjidhjatjetër te problemit.  

Puna në Laborator: 

Aplikimet praktike të diturisë së fituar nërmjet , ligjeratave. 

Theksi bie në punë autonome tëstudentëve me ndihmën e 

asistentëve. Studentët do tëpunojn , në grupe të vogla, të 

pavarur pët t’i zgjidhur problemet e  vërtetë të jetës nën 

mbikëqyrjen e ekspertëve të ndryshme në ML dhe DM. Grupet 

do t’i përshkruajnë zgjidhjet e tyre në raportet e shkruara dhe 

paraqesin ato në prezantimet e shkurtra dhe nëpërmjet atyre do 

të marrin notën  e tyre nga puna në laborator. 

Literatura. 

1. Machine Learning: The Art and Science of Algorithms that 

Make Sense of Data by Peter Flach 

2. Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition) by 

Stuart Russell and Peter Norvig 

 

M3O2. Tema të zgjedhura nga 

sigurimi i kompjuterit. 

Kapituj hyrëse për sigurinë dhe qëllimi për të siguruar sigurinë. 

Parimet dhe qasjet: "parimet e sigurisë, sistemet e informacionit 

'sistemet e informacionit të sigurimit të sigurisë. Sistemet 

operative: Siguria e sistemeve moderne operative (Windows, 

Linux, Unix), sigurinë e servers. Sulmet dhe kërcënimet në 

mjedise të rrjetit: sulmet në serverët e internetit, Taksonominë e 

sulmeve, virusët softerik. Procedurat legalizuara dhe 

teknologjitë në mjedisin e rrjetit: Bazat e legalizimit në mjedise 

të rrjetit, protokollet autentike. Web faqe  aplikimi isigurisë së: 

siguria e Web faqe  shfletuesit, dhe klienti softverik, dizajn të 

sigurt dhe zhvillimin e aplikacioneve web faqes, sulmet në 

aplikacionet e web faqes, teknologjive dhe standardeve për 

sigurimin e aplikacioneve në web faqe. Nënshkrimet digjitale: 

Bazat e nënshkrimeve digjitale, infrastrukturës kryesore 

publike, certifikatat, autoriteteve të certifikimit, standardet që 

lidhen me nënshkrimet digjitale, algoritmet bashkëkohore, 

nënshkrimi digital. Mbrojtja e komunikimit: teknologjive për 
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komunikim të sigurisë, protokollet e komunikimit për 

sigurimin, sistemi praarndalimi dhe hyrjes dhe zbulimit të 

hyrjes me forcë/ sistemet e parandalimit në kompjuter. Siguria e 

teknologjive wireless: Siguria e rrjeteve pa tel, siguria e rrjeteve 

pa tel zonën lokale, siguria e teknologjive wireless varg të 

shkurtër dhe të gjatë. 

Literatura. 

 

1. Computer Security: Principles and Practice (2nd 

Edition) (Stallings) by William Stallings and Lawrie 

Brown 

2. Computer and Information Security Handbook (Morgan 

Kaufmann Series in Computer Security) by John R. 

Vacca 

 

M3O3. Rrjetet e  Sensorave 

Wireless  

Temat themelore:  

1. Arkitektura e nyjës se vetme  

2. Rrjeta e Arkitekturës  

3. Shtresat Fizike  

4. Emërtimi dhe adresimi  

5. Sinkronizimi i Kohës  

6. Lokalizimi dhe pozicionimi  

7. Rrjeti Toplogjik  

8. Protokollet Dërguese  

9. Qendërzimi i te dhënave dhe përmbajtja  e rrjeteve bazë  

10. Shtresa transportuese . 

 

Literatura.  

1. Holger Karl, Andreas Willig, “Protocols and Architectures 

for Wireless Sensor Networks ”,  

2. Shashi Phoha, Thomas F. La Porta, Christopher Griffin, 

“Sensor Network Operations”  

 

M3O4. Metodat  Empirike 

Kërkuese 

Hyrje në hulumtim empirik: Konceptimi i kërkimeve në 

Informatikë, praktika kërkimore, problemet kërkimore, procesin 

e njohjes, qasjeve kërkimore. Kërkimet në Dizajni : Dizajni i 

hulumtimit të vlefshme empirike në Informatikë, formulimin e 

pyetjeve të hulumtimit, projektimit të procesit të hulumtimit, 

matjes dhe teknikave matëse, etikën kërkimore dhe politikë, 

shkencë dhe hulumtim empirik, objektivizmit, shkakësisë. 

Shqyrtim Literatura: shërbimet e informacionit, të dhënat ne 

bazat e web faqes, bazat patentë, faktorët ndikim, citate. 

Metodologjitë e hulumtimit: Metodat kuantitative kërkimore 

(eksperimente, anketime, analiza, fokus grupe), metodat 

kërkimore cilësore (raste studimore, kërkimore veprim), 

hulumtime në internet. Metrika: rëndësia e metrikës në 

inxhinieri softveri, vendosja e metrikës softverike, program 

kompleksiteti, produkt dhe proces. Mbledhja e të dhënave: 
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burime të të dhënave, mostrat dhe popullatat, të dhënat kodim, 

metodat e mbledhjes të të dhënave dhe teknika, të dhënat 

reduktimin dhe vizualizimi qasjet. Analiza e të dhënave: 

Statistika përshkruese, vlerësimi i parametrave, testimin e 

hipotezave, korrelacionet, Analiza e regresionit, përdorimin e 

mjeteve statistikore. Prezantimi i rezultateve të hulumtimit, 

raportet hulumtimi, shkrimi shkencor dhe publikimin. 

Përcaktimi Sociale e kërkimit: me vlerë personale dhe sociale, 

paragjykim dhe problemi i objektivitetit, etika kërkimore, 

përgjegjësinë sociale. 

M3Z1. Qeverisja ne TI  Përpunimi i IT  

Shërbimet Përkrahëse 

Fitimi i Shërbimeve të 

Shërbimi i Menaxhimit 

Siguria e Menaxhimit 

Menaxhimi i Infrastrukturës 

Zbatimet e  Menaxhimit 

Menaxhimi i Rrezikut 

Menaxhimi i Ndryshimeve 

 

Literatura: 

 

1.  R.H. Sprague, B.C. McNurlin: Information Systems 

Management in Practice (7th edition), Prentice Hall 

2005.  

 

M3Z2. Mekatronika Hyrje:  Përkufizimet, qëllimet, pikëpamjet, robotizimi, dhe 

referenca. Sistemet Robot: robot tipik, komponentet, dhe 

hapësirë pune. Bazat e Teorisë Mekanike: Zinxhirët  

Kinematikë, konfigurimi minimum, dhe thjeshtësitë. Modelimit 

gjeometrik: Sistemet koordinuese, transformimet, dhe metodat e 

modelimit. Formim i  trajektores: Përshkrimi I detyrës, profilet 

shpejtësinë, dhe algoritmet interpolues. Robot kontrollit dhe 

sigurisë: vështirë dhe software, hierarkia e kontrollit, dhe 

besueshmërinë. Programimi: mësimi robot, programimi 

tekstuale, dhe gjuhë. Dinamika e Robotit: Kinematika dhe 

dinamika, pronat, dhe kontrollimi. Performanca e Robotit: të 

dhënat teknike, eksperimente, dhe matjet. Kapëset dhe mjetet:, 

manipulimi, shtërngimet, shtytja, saldim, etj Sensore: sensorë, 

sensorë të përbashkëta detyrë, dhe vizionit kompjuterik. : 

Robotikë teknike, synimet ekonomike, dhe sociale. 

M4O1. Tema e Diplomës 

Hyrje: Kursi i përgatitjes së tezës së magjistraturës, aktivitetet e 

planifikimit, metodat kërkimin e burim. Profesionale dhe 

metodologjia e hulumtimit Puna: përcaktimi i qëllimit dhe 

objektivave, përkufizimi i problemeve të trajtuara, supozimeve 

dhe kufizimet, ngritjen e hipotezave mbi mënyrat e duhura për 

trajtimin e problemeve, procedura e zgjidhjes së problemit dhe 

prezantimin e zgjidhjeve në përputhje me llojin e i temës tezës. 
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Përgatitja Shkruar Teza: udhëzime për përgatitjen e tezës me  

shkrim, shkrim profesional në Gjuhen Shqipe, përdorimi i 

terminologjisë profesionale, citim i duhur i burimeve. Përgatitja 

për prezantim me gojë, udhëzime për përgatitjen e prezantimit 

duke përdorur teknologjinë e informacionit, udhëzimet për 

prezantim me gojë, argumentimin, dhe duke iu përgjigjur 

pyetjeve në mbrojtjen e tezës master. 
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5. Stafi 

1. Stafi i rregullt 

 

No NAME AND 

SURNAME 

Qualificatio

n 

TITLE duties FACULTY 

1 Agon Kokaj Mr Assistant Teaching, 

exams,  

FCS 

2 Albulena Alidema Mr Assistant  Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

3 Anera Alishani Mr Assistant  Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

4 Arif Riza Dr Profesor 

Assistant 

Teaching, 

exams, 

LAW 

5 Armend Podvorica Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

LAW 

6 Artan Reshani Mr Assistant Teaching, 

exams,  

EDUCATIO

N 

7 Behxhet Brajshori Dr Prof. assistant Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

8 Bajram Cupi Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

9 Bekim Berisha Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

10 Ajka Ajlilji Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

11 Dardan Vuniqi Mr Assistant Teaching, 

exams,  

LAW 

12 Betim Maloku Mr Assistant Teaching, FCS 
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exams, 

13 Drita Krasniqi Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

14 Dhuratë Hyseni Mr Assistant Teaching, 

exams, 

FCS 

15 Ercan Canhasi Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

FCS 

16 Elsev-Brina Lopar Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams,  

EDUCATIO

N 

17 Fahredin Shabani Dr Prof. Asc. Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

18 Festim Tafolli Mr Assistant Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

19 Flamur Shala Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

PHILOLOG

Y 

20 Florije Govori-

Fejzullahu 

Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

21 Gani Gjini Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams,  

ECONOMY 

22 Halil Kukaj Dr Prof. assistent Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

23 Halim Bajraktari Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

LAW 

24 Hamdi Hoti Dr Prof. assistent Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

25 Herolinda Bylykbashi Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

26 Hysni Terziu Dr Prof. assistent Teaching, 

exams,  

ECONOMY 

27 Ilir Murturi Mr Asssistant Teaching, FCS 
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exams, 

28 Ismet Temaj Dr Dean Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

29 Isuf Lushi Dr Prof. assistent Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

30 Kimete Canaj Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

PHILOLOG

Y 

31 Kadri Kryeziu Dr Prof. assistent Teaching, 

exams,  

LAW 

32 Leonora Sopaj Mr Assistant Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

33 Malush Mjaku Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

FCS 

34 Marigonë Geci Mr Assistant Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

35 Mimoza Dugolli Dr Prof. assistent Teaching, 

exams, 

FCS 

36 Muharrem Faiku Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams,  

LAW 

37 Münevver Muyo Mr Lecturer Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

38 Ragip Gjoshi Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

39 Naim Baftiu Dr Prof. assistent Teaching, 

exams, 

FCS 

40 Nerimane Bajraktari Dr Prof. assistent Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

41 Sabahajdin Cena Dr Regular Prof. Teaching, 

exams,  

EDUCATIO

N 

42 Samedin Krrabaj Dr Prof. assistent Teaching, FCS 
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exams, 

43 Soner Yilderim Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

44 Sejdi Sejdiu Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams, 

PHILOLOG

Y 

45 Selman Jagxhiu Mr Assistant  Teaching, 

exams, 

FCS 

46 Sermin Turtulla Dr Prof. Assistant Teaching, 

exams,  

PHILOLOG

Y 

47 Shefki Shterbani Mr Assistant Teaching, 

exams, 

LAW 

48 Shkelqim Millaku Dr Prof. I asocuar Teaching, 

exams, 

PHILOLOG

Y 

49 Teuta Vinca-

Kafexholli 

Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

PHILOLOG

Y 

50 Shukri Maxhuni Dr Prof. assistent Teaching, 

exams, 

ECONOMY 

51 Xhevahir Bajrami Dr Prof. assistent Teaching, 

exams, 

FCS 

52 Vjollca Dibra Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

PHILOLOG

Y 

53 Vedat Bajrami Dr Prof.Assistant Teaching, 

exams, 

EDUCATIO

N 

54 Zirije Hasani Mr Assistant  Teaching, 

exams, 

FCS 
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2. Stafri i angazhuar (semestri dimeror 2016) 

 

No Name and surname Qualifi
cation 

Academic title Duties Faculty 

 Adelina Rakaj Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Law 

 Adem Zogjani Dr Prof.Assistant Teaching, 
exams, 

Economy 

 Afrim Hoti Dr Prof.asc. Teaching, 
exams,  

Economy 

 Agim Paca Dr Prof.Assistant Teaching, 
exams, 

Economy 

 Ahmed Bihorac Dr Prof.assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Albulena Fandaj Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Amantina  Pervizaj Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Amela Lukac-Zoranic Dr Prof.asc. Teaching, 
exams,  

Education 

 Arben Fetoshi Mr Lecturer  Teaching, 
exams, 

Law 

 Armend Bytyqi Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Armend Podvorica Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Artan Nimani Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Artan Reshani Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Asllan Hamiti Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Philology 

 Astrit Hulaj Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Avdyl Pantina Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Avdylkadwr Muçaj Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Ayla Gasi-Sahin Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Azra Verlasevic Dr Full prof. Teaching, 
exams,  

Education 

 Bahrie Besimi Mr Lecturer Teaching, Law 
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exams, 

 Bardha Buza Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Bashkim Lajci Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Economy 

 Becir Sabotic Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Education 

 Behar Selimi Mr Lecturer Teaching, 
exams,  

Law 

 Behije Ibrahimi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Behxhet Gaxhiqi Dr Prof.asisistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Bekim Gashi Dr Prof.assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Berkant Besa Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Berna Babayonuz Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Bertan Karahoda Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Brikena Kadzadej Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Philology 

 Bujar Krasniqi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Camil Sukic Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Education 

 Cengis Çesko Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Dalila Lekaj Mr Assistant Teaching, 
exams,  

Education 

 Dardan Vuniqi Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Law 

 Dardane Bojaxhiu Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Demë Hoti Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Education 

 Diedon Dorambari Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Diellza Nagavci Mr Assistant Teaching, 
exams,  

Computer 
science 

 Edis Pajaziti Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Ekrem Alimi Mr Lecturer Teaching, Computer 
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exams, science 

 Elez Osmanovic Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Economy 

 Elsev Brina-Lopar Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Emrus Azizovic Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Engin Melekoglu Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Engul Galo-Sisko Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Enis Halimi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Enver Bytyci Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Law 

 Eqrem Zenelaj Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Law 

 Eriona Deda Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Economy 

 Esad Kurjsepi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Esen Spahi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Esma Canhasi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

  

 Fatmir Halili Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Law 

 Fatmir Mehmeti  Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Faton Berisha Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Festa Nevzati Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Fevzi Berisha Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Economy 

 Fitore Abdullahu Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Fitore Morina Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Florian Kienzle Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Ganimete Podvorica Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Gjergj Gojani Mr Lecturer  Teaching, Education 
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exams, 

 Gjyle Totaj Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Haki Xhakli Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Hashim Çollaku Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Herolinda 
Bylykbashi 

Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Hivzo Golos Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Education 

 Husniye Koro Mr Assistant Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Hysen Bytyqi Dr Prof.asoscuar 
angazh 

Teaching, 
exams, 

Economy 

 Hysen Matoshi Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Philology 

 Ibrahim Gashi Dr Prof I rregullt 
angazh 

Teaching, 
exams, 

Economy 

 Ilir Kapaj Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Economy 

 Ilir Kelmendi Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Education 

 Ilir Krusha Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Philology 

 Ilir Muharremi Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Ilire Avdiu Dr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Isa Elezaj Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Education 

 Isak Hoxha Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Ismet Ahmeti Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Izer Maksuti  Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Philology 

 Kadri Krasniqi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Kastriote Vlana Mr Asistente e 
angazhuar 

Teaching, 
exams, 

Law 

 Kujtim Paqak Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Kumrije Gagica Mr Assistant Teaching, Education 
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exams, 

 Labinot Hasani Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Maksin Meqo Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Economy 

 Mentor Gashi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Mentor Lecaj Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Muharrem Gashi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Muljaim Kacka Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Murtez Zekolli Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Musa Murati Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Muzafer Saracevic Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Naim Berisha Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Naim Braha Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Education 

 Naim Kryeziu Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Naser Dula Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Naser Pajaziti Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Education 

 Naser Zabeli Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Education 

 Nazli Tyfekçi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Philology 

 Nimete Berisha Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Nuri Bexheti Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Economy 

 Nuri Brina Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Nysret Demaku Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Njomza Bajraktari Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Economy 

 Onat Baymak Mr Lecturer Teaching, TURQ 
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exams, 

 Osman Buleshkaj Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Philology 

 Osman Sertolli Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Petrit Hasanaj Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Ragip Gjoshi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Rahmi Imeri Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Ramadan Gashi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Regine Schvandiger Dr Lektore Teaching, 
exams, 

Philology 

 Remzi Keco Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Economy 

 Rifat Hoxha Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Economy 

 Rovena Vata Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Ruzhdi Matoshi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Sadete Pllana Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Safet Hoxha Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Sanela Lutvic Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Sejdi Rexhepi Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Economy 

 Serdan Kervan Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Sinan Ademaj Dr Full Professor Teaching, 
exams, 

Law 

 Sindorela Doli-
Kryeziu 

Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Soner Yilirim Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

TURQ 

 Shadan Ramadani Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 

 Shafi Gashi Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Economy 

 Shanoela Berisha- Mr Assistant Teaching, Law 
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Zace exams, 

 Shefik Bajmak Dr Prof.asc. Teaching, 
exams, 

Education 

 Shefki Shterbani Dr Assistant Teaching, 
exams, 

Law 

 Shemsi Krasniqi Dr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Shkelzen Nuza Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Shkurte Veliu_Ajdini Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Philology 

 Teuta Kafexholli Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Philology 

 Valbona Berisha Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Valbona Fisheku Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Valdet Hoxha Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Law 

 Vedat Bajrami Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Vehbi Sofiu Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Veli Gashi Mr Assistant Teaching, 
exams, 

Education 

 Veli Lecaj Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Economy 

 Vjollca Dibra-
Ibrahimi 

Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Philology 

 Vjosa-Elezaj Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Philology 

 Xehevahire Izmkaku Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Education 

 Xhevdet Pantina Dr Prof. Assistant Teaching, 
exams, 

Philology 

 Yucel Spahi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Computer 
science 

 Zenel Kelmendi Mr Lecturer Teaching, 
exams, 

Law 
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6. Studentët 

1.1 Tabela e numёrit tё studentёve tё regjistruar pёr herё tё parё sipas programeve tё 

studimit ёshtё e paraqitur mё poshtё. Nga tabela mundё tё vёrehet rritja dinamike e numёrit tё 

studentёve gjatё viteve, numёri i studentёve tё cilёt nuk arritёn tё regjistrojnё vitin tjetёr, 

numёrin total tё studentёve. 

1.2 Rritja e numёrit tё studentёve qё nga  themelimi i Universitetit. 

 

  Study Programs 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F 2015 F 

1.        Administrim Bizznesi 440 211 400 186 300 142 298 161 399 218 400 186 

2.        Menaxhment 
NdMenaxhment 
Ndkombёtar 

268 113 297 87 280 116 253 92 345 126 423 158 

3.        Juridik 330 125 325 168 330 152 310 171 493 260 603 244 

4.        Software Design  144 56 158 62 200 84 213 102 231 96 200 62 

5.        TIT BA 238 112 220 98 250 116 220 93 243 112 211 71 

6.        Programi Fillor BA    241 168 200 154 176 120 181 129 300 186 

7.        Programi Parafillor 
BA 

   225 189 130 112 212 197 150 142 329 286 

8.        Gjuhё dhe letёrsi 
gjermane BA 

69 32 150 70 130 78 146 77 179 80 150 63 

9.        Trashigimi kulturore 
dhe menaxhimi i 
Turizmit MA 

         30 12 30 14 30 12 

10.    Gjuhё dhe letёrsi 
shqipe BA 

         33 28 84 36 168 75 

11.    Gjuhё dhe letersi 

angleze BA 

         73 44 138 78 150 61 

12.    Menaxhment 
ndёrkombёtar MA 

            60 25 63 28 

13.    Kontabilitet dhe 
auditim MA 

            60 36 75 34 

14.    Shkencat 
Kompjuterike  MA 

            60 23 37 12 

 Total 1489  2016  1820  1964  2653  3139  

 TOTAL 13081 
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2.1 Pёrqindja e Kalueshmёrisё 

  Programi i studimit 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F 2014 F Mesatarja F 

1.        Administrim Bizznesi 59  54  54  51  51  54.5  

2.        
Menaxhment NdMenaxhment 

Ndkombёtar 
61  58  52  50  50  55.25  

3.        Juridik 55  50  49  47  47  50.25  

4.        Software Design  58  55  51  49  49  53.25  

5.        TIT BA 59  55  53  50  50  54.25  

6.        Programi Fillor BA 50  48  44  48  48  47.5  

7.        Programi Parafillor BA 52  50  50  49  49  50.25  

8.        Gjuhё dhe letёrsi gjermane BA 60  58  57  58  58  58.25  

9.        
Trashigimi kulturore dhe 

menaxhimi i Turizmit MA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.    Gjuhё dhe letёrsi shqipe BA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11.    Gjuhё dhe letersi angleze BA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12.    
Menaxhment ndёrkombёtar 

MA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13.    Kontabilitet dhe auditim MA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14.    Shkencat Kompjuterike  MA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Mesatarisht 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 52.93  
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2.2 Pёrqindja e studentёve qё i braktisin studimet: 
 

  Study Programs 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F Total F 

1.        Business Administration BA 8.3  7.8  9.7  11.2  
 

 
 

 

2.        International Management BA 6.8  7.1  8.2  8.7  
 

 
 

 

3.        Law BA 7.1  10.2  11.3  11.8  
 

 
 

 

4.        Software Design BA 9.7  11.0  12.2  12.1  
 

 
 

 

5.        TIT BA 9.4  10.8  11.7  11.9  
 

 
 

 

6.        School Education BA 5.7  4.2  4.6  3.2  
 

 
 

 

7.        Pre-School Education BA 4.5  4.2  3.7  4.2  
 

 
 

 

8.        
German Language and 

literature BA 
7.8  8.2  7.6  7.6  

 
 

 
 

9.        
Cultural Heritage and Tourism 

Management MA 
0  0  0  0  

 
 

 
 

10.    
Albanian Language and 

Literature BA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11.    Gjuhё dhe letersi angleze BA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12.    International Management MA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13.    Accounting and auditing MA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14.    
Computer Science and 

Technology MA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Total 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

3. Pёrpjestimi i studentёve me profesorёt e rregullt ёshtё 320 studentё pёr njё profesor. 

Pёrpjestimi i stafit tё pёrgjithshёm ёshtё 35.6 pёr njё profesor. 
 

4. Bursat 

 

viti Numëri i bursave Shuma Totali 

2013 49 900 € 44.100.00 

2014 53 900 € 47.700.00 

2015 94 900 € 84.600.00 

 

5. Zyra e Shërbimit Përkrahës të  Studentëve  është në bashkëpunim të ngushtë me Shërbimin 

e Parlamentit të Studentëve, të cilët janë të përfaqësuar në të gjitha nivelet e organizimit të 
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tyre, anëtarët e këtij parlamenti  kanë  një rol të madh në kuadër të aktiviteteve të brendshme 

dhe të jashtme bashkëpunimit të studentëve  me universitetet  tjera. 

6. Ofrojmë  ndihmë dhe japim  këshilla ne kuader te zyres  të shërbimeve mbështetëse gjatë 

gjithë studimeve të tyre themelore në UPZ çdo ditë, pesë ditë në javë nga  8-16 . 

7. Nxisim dhe ofrojm një klimë të fokusuar në edukim mbështetës të  suksesit të interesit dhe 

motivimit të studentëve . për pjesëmarrje në trainime.- informata të shpejta në lidhje me 

rrjedhjen e informacionit në kuadrin e UPZ. 

  

8. Aktivitetett e studenteve mbi bashkëpunimin, vendore dhe ndërkombëtare. 

Në të kaluarën dhe për momentin ne kemi patur disa studentë të shkëmbyer me disa nga 

universitetet tona partnere, në të cilat ne kemi  marrëveshje të përbashkët të shkëmbimit të 

studentëve, por edhe ky bashkëpunim i përbashkët  ende vazhdon deri me sot. Disa nga 

studentët tanë janë kthyer për të studiuar në Universitetin tonë, pas qëndrimit të tyre jashtë 

vendit  një vit  ne programin e tyre te meparshem përkatës të studimeve. Gjithashtu qëllimi 

ynë është kërkesa më e dëshiruar për të kanë organizuar trajnime  ndërkombëtare arsimore 

brenda vendit tonë dhe partnerëve të përfshirë në projektet e ndryshme, sepse kjo do të 

lehtësojë studentët tanë për të qenë më i ditur dhe më i frymëzuar, dhe i admirueshëm me 

përvojat e përbashkëta me fakultetet e studentëve / kolegjet me prejardhje të ndryshme 

kulturore dhe mënyrë të ndryshme të zhvillimit të arsimit të shteteve tjera perendimore. 

Lidhur prktiken profesionale te  studentëve  tanë universiteti ka disa marrëveshje me kompani 

të lokale, ku studentët e Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Drejtësisë e kryejnë praktikën 

e tyre në hapsirat e  tyre, edhe Fakulteti i Edukimit e  kryejnë prktiken profesionale te tyre në 

shkollat përkatëse fillore dhe të mesme, siç kërkohet brenda programit të tyre të kurrikulës 

bërthamë. 
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7. Menaxhimi i Cilësisë 

1. Në Mars 2012, Menaxhmenti i Universitetit të Prizren ka krijuar Zyrën e Sigurimit të 

Cilësisë me detyrën e lehtësimit të implementimit të principeve të listuara më lartë. Në 

nivelin kombëtar dhe Evropian, Universiteti i Prizrenit është i angazhuar të përdor si  

dokumente udhëzuese brenda Fushës së Arsimit të Lartë Evropian si dhe atyre të Republikës 

së Kosovës: 

 

1. Deklaratën e Bolonjës; 

2. “Standardet dhe Udhëzimet e Sigurimit të Cilësisë 

në Fushën e Arsimit të Lartë Evropian”, Asociacioni 

Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë 

(AESC) 

3. Konventa e Lizbonës; 

4. Ligji i Kosovës për Arsimin e Lartë; 

5. Udhëzimet e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës 

 

 2. Ka tre filtra që një program duhet ti kaloj në mënyrë që të jetë i zbatueshëm për vlerësimin 

nga ana e Agjencisë së Akreditimit. Grupi i fokusit  i fakultetit të caktuar (përbëhet nga 

Dekani i fakultetit, profesorët, studentët) propozon një program studimi në Senatin e UPZ për 

t'u miratuar duke ofruar fakte dhe fizibilitetit. Senati me pas  jep rekomandime tek rektorati i 

cili  sjell një vendim përfundimtar. 

 

3. Programet e studimeve janë përgatitur nga komisionet e fakulteteve që udhehiqen nga 

dekani i fakultetit. Zakonisht programet janë shqyrtuar bazuar në rekomandimet e ekspertëve 

ndërkombëtarë. 

 

4. Instrumentet vijuese të pamatshme (kualitative) dhe të matshme (kuantitative) përdoren për 

të siguruar dhe zgjeruar cilësinë: 

 

1. Pyetësorët 

2. Intervistat 

3. Monitorimi 

4. Skemat e vlerësimit 

5. Raportet vet-vlerësuese 

 

Dhe çdo instrument tjetër i dobishëm, siç janë: shënimi i dyfishtë, konsulenca e jashtme siç 

është përcaktuar në dokumentet juridike të universitetit. 

 

6. UPZ ben vleresimin e profesoreve ne funde te cdo semestri. Ne baze te vleresimit drafton 

raportin te cilin e dorezon menaxhmentit te UPZ. Eshte ne kompetence te menaxhmentit te 

marre vendime dhe masa ne baze te rezultateve te vleresimit te pergjithshem ne univerzitet. 
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8. Hpësirat dhe paisjet 

Nr. I Lista e hapësirave në objektin e Fakultet te Edukimit dhe Filologjikë me 

etazhitet S+B+P+1 dhe siperfaqe S=5000m2. 

  Sallat/S Hapesirat ne 

m2 

Kap/ sipas uleseve  Kap/ I 

kopjutereve  

Kap/ I  

projektor 

Librat 

  S7 52 44   1   

  S8 52 44   1   

  S9 52 38   1   

  S11 52 37   1   

  S12 52 44   1   

  S13 52 35   1   

  S14 52 40   1   

  S15 52 38   1   

  S32 52 42   1   

  S33 52 40   1   

  S34 52 40       

  Amfiteatrat/A           

  A1-27 400 350   1   

  A2-37 150 100   1   

  Laboratoret/L           

  L1-40 I kimise 52 30       

  L2-39 I fizikes 

I  

52 30       

  L3-38 I fikes II 52 30       

  Kabinetet/K           

  K1-31 

Informatika  

52 30 30 1   

  K2-29 

Informatika 

104 60 60 1   

  K3-26 

Informatika  

60 30 30 1   

  Sem/  gj.Turke 30 5 2     

  Sem/ 

gj.Angleze 

30 5 2     

  Sem/pro.fillor 30 5 2     
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  Sem/ 

gj.Boshnjake 

30 5 2     

  Sem/ Mat 30 5 2     

  Sem/ pergjithsh 30 5 2     

  Sem/fizikes 30 5 2     

  Sem/kimise 30 5 2     

  Sem/ gj.Shqipe 30 5 2     

  Sem/ 

Programev 

30 10 7 1   

  Bibloteka 350 90 30 1 50000 

  Hapesirat e 

ngrohjes 
qendrore dhe 

hapesira tjera. 

1500         

  Hollet dhe 

Shkallet  

1356         

  Totali: 5000 1247 175 5 50000 

        

        

        

        

        

        

        

II Lista e hapësirave në objektin e  Fakultetit  Ekonomik  me etazhitet 

B+P+2 dhe sipërfaqe, S=3500m2 

  Sallat/S Hapesirat ne 

m2 

Kap/ sipas uleseve Kap/ I 

kopjutereve  

Kap/ 

projektor 

Librat  

  S200 55 30 / 1   

  S201 52 30 / 1   

  S202 100 80 / 1   

  Bibloteka 203 100 40 10 / 1159 

  S204 60 40 / 1   

  S205 52 35 / 1   

  S206 100 80 / 1   

  S207 100 80 / 1   

  S208 100 80 / 1   

  S209 55 30 / 1   

  S210 52 30 / 1   

  S211 100 80 / 1   

  S212 100 80 / 1   

  S213 100 80 / 1   

  Zyre 214 34 2 / /   
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  Zyre 215 30 2 / /   

  Salla e 

mbledhjeve  

60 20 / /   

  Zyra 217 30 2 2 1   

  Zyra 218 30 2 2 1   

  Zyra 219  35 2 2 1   

  Zyra 220 30 2 2 1   

  Zyra 221 30 2 2 1   

  Zyra 221 35 2 2 1   

  Amfiteatrat/A 350 140 / /   

  Hapesirat e 

ngrohjes 

qendrore dhe 

hapesira tjera. 

400 / / 1   

  Holli dhe 

Shkallet 

1310 / / 1   

              

  Totali: 3500 971 22 21   

        

        

        

        

III Lista e hapësirave në objektin e  Fakultetit  Juridik dhe Shkencave 

Kopjuterike me etazhitet P+3, sipërfaqe S=2400m2 

  Sallat/S Hapesirat ne 

m2 

Kap/ sipas uleseve Kap/ I 

kopjutereve  

Kap/ 

projektor 

  

  Perdhesa            

  Zyra 300 30 2 2     

  S301 100 80   1   

  S302 100 80   1   

  S303 90 60   1   

  Depo 304 15 2       

  Depo 305 15 2       

  Kati I           

  Zyra 306 30 2 2     

  Zyra 307 30 2 2     

  S308 100 80   1   

  S309 100 80   1   

  S310 90     1   

  Kati II           

  Zyra 311 30 2 2     

  Zyra 312 30 2 2     

  S313 100 80   1   
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  S314 100 80   1   

  S315 90 60   1   

  Kati III           

  Zyra 316 30 2 2     

  Zyra 317 30 2 2     

  S318 100 80   1   

  S319 100 80   1   

  S320 90 60   1   

  Holli, Shkallet 

dhe Nyjet 

Sanitare  

1000         

  Totali: 2400 838 58 12   

        

        

        

        

IV         Lista e hapesirave në objektin e Administratës  dhe Amfiteatrit  

me etazhitet dhe siperfaqe S=920m2 

  Sallat/S Hapesirat ne 

m2 

Kap/ sipas uleseve Kap/ I 

kopjutereve  

Kap/ 

projektor 

  

  Zyra 301 60 2 2     

  Zyra 302 40 1 1     

  Zyra 303 30 2 2     

  Zyra 304  30 2 2     

  Zyra 305  30 2 2     

  Zyra 306 30 1 1     

  Amfiteatrat/A 600 280   1   

  Holli dhe nyjet 

sanitare  

100         

  Totali: 920 1966 10 1   

        

        

        

        

        

V Lista e hapesirave në  objektin e Rektoratit me etazhitet  B+P+1  dhe 

siperfaqe S=260m2 

  Zyret/Z Hapesirat ne 

m2 

Kap/ sipas uleseve Kap/ I 

kopjutereve  

Kap/ 

projektor 

  

  Zyret 401 20 1 1     

  Zyret 402 20 1 1     

  Zyret 403 25 1 1     
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  Zyret 404 20 1 1     

  Zyret 405 30 1 1     

  Zyret 406 30 1 1     

  Zyret 407 20 1 1     

  Zyret 408 20 1 1     

  Holli shkallet 

dhe nyjete 

sanitare  

55         

  Ngrohja 

qendrore 

20         

  Totali: 260 8 8     

       

       

 VI Lista e hapësirave në objektin e Fakultetit te Shkencave te Jetes dhe 

Mjedisit me etazhitet S+B+P+2 dhe siperfaqe S=3000m2. 

  Laboratoret/L Hapesirat ne 

m2 

Kap/ sipas uleseve  Kap/ I 

kopjutereve  

Kap/ I  

projektor 

Librat 

  L1-501 75 44   1   

  L2-502 49 30   1   

  L3-503 49 30   1   

  L4-504 49 30   1   

  L5-505 49 30   1   

  L6-506 49 30   1   

  WC-F 37 /   /   

  WC-M 37 /   /   

  Amfiteatrat/A           

  A1-507 251 120   1   

  Zyre -508 74 10 10 1   

  Holli 105 /   /   

  Salla/S           

  S509 75 50   1   

  S510 50 30   1   

  S511 50 30   1   

  S512 50 30   1   

  S513 75 50   1   

  Zyre 24 2 2 /   

  WC-F 37 /   /   

  WC-F 37 /   /   

  WC-Hendikep 32 /       

  Holli-I 57 /       

  Ashensori  20 /       

  Shkallet 18 /       
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  Zyret 514 17 1 1     

  Zyret 515 13 1 1     

  Zyret 516 8 1 1     

  Zyret 517 18 1 1     

  Zyret 518 10 1 1     

  Zyret 519 12 1 1     

  Holli  46 /       

  WC-M 3 /       

  WC-F 3 /       

  Zyre 520 24 2 2     

  Zyre 521 24 2 2     

  Zyre 522 24 2 4     

  Zyre 523 49 4 4     

  Zyre 524 49 4 4     

  Zyre 525 39 4 4     

  Zyre 526 24 2 2     

  Zyre 527 24 2 2     

  WC-F 18 /       

  WC-M 18 /       

  WC-Hendikep 17 /       

  Holli 120 /       

  Hapesirat e 

ngrohjes 
qendrore dhe 

hapesira tjera. 

1091         

  Totali: 3000 544 42 13 3000 

 

 

 

9. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe hulumtimi 

1. UPZ ka emёruar grupin pёr kёrkime shkencore. Ky grup momentalisht ёshtё duke 

punuar pёr tё krijuar njё link ku profesorёt do tё mundё tё publikojnё punimet e veta. Nё kё 

formё do tё krijohet baza qёndrore e tё dhёnave pёr publikimet shkencore nё UPZ. Gjithashtu 

ёshtё duke u punuar nё krijimin e platformёs pёs p kёrkime shkencore. 
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2. Siҫ ёshtё specifikuar nё pikёn 1. Grupi i emёruar pёrk kёrkime shkencore ёshtё 

duke punuar nё krijimin e linkut pёr publikime shkencore. Ne jemi tё vetёdijshёm pёr 

rёndёsinё e kёrkimeve shkencore, pёr kёtё arsye jemi duke u angazhuar pёr krijimin e bazёs 

ligjore, emёrim tё stafit qё do tё pёrkujdeset pёr bazёn e tё dhёnave. 

3. Lista e publikimeve dhe pjesёmarrja nё konferencat kombёtare dhe 

ndёrkombёtare mundё tё gjenden nё CV-tё e profesorёve tё bashkangjitura kёtij raporti nё 

formё elektronike. 

4. Projektet qё aktualisht janё duke u zhvilluar nё UPZ. 

3. Projektet TEMPUS tё cilёt janё duke u implementuar pёr momentin nё UPZ janё: 

a. QA@UPPZ – Krijimi i kapaciteteve pёr sigurimin e cilёsisё 

b. EUREQA – Forcimi i strukturave pёr sigurimin e cilёsisё 

c. Master nё Trashigimi kulturore dhe menaxhimi i turizmit  

d. Integrimi i unionit tё studentёve nё unionin e studentёve europjanё 

e. Reformimi dhe forёrcimi i sistemit financiar nё UPZ 

 

Bashkëpunimi ndërkombëtar për Universitetin e Prizrenit është prioritet. Për faktin 

që me anë të ndërkombëtarizimit dhe krijimit të partnerëve  universiteti ynë do të përfitojë 

përvoja nga universitetet me traditë dhe universitetet e zhvilluara. Njëri nga hapat që UPZ ka 

bërë drejtë ndërkombëtarizimit është edhe themelimi i zyrës për mardhënie ndërkombëtare 

dhe caktimi i kordinatorit. Themelimi i kësaj zyre është bërë në partneritet të ngusht me 

përfaqësuesit e projektit TEMPUS. Në muajit në vijim UPZ do të krijojë planin strategjik për 

ndërkombëtarizim. Brenda  periudhës 2012-2015 ne synojmë të arrijë partneritet me dhjetra 

universitete, dhe të nënshkruajmë kontrata bashkëpunimi në fusha të ndryshme, si shkëmbimi 

i studentëve, hulumtimet e përbashëta shkencore, organizimi i panaireve, seminareve të 

ndryshme pune, etj. 

Parteneritetet në vijim ekzistonin kur ky dokument është shkruar ( 15 prill 2012). 

 

1. Universiteti i Bremeni, Germany  

2. Universiteti i Cologne, Germany  
3. Universiteti i Hamm-Lippstadt, Germany 

4. Universiteti i Sakaria, Turqi 

5. Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina” 
6. Universiteti i Balikesirit, Turqi 

7. Universiteti i Nigde, Turqi 

8. Universiteti i Bharathit, Indi 

9. Universiteti i Koxhaelit, Turqi 
10. Universiteti i Tiranës – Shqipëri 

11. Universitetit Trakya, Edirne, Turqi 

12. Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Shqipëri 
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13. Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni 

14. Universiteti i Anadollisë, Eskisheher, Turqi 

15. Universiteti “Kiril e Metodi”, Shkupi, Maqedoni  
16. Universiteti Giresun, Turqi 

17. Universiteti Ordu, Turqi 

18. Universiteti i Vlorës “Ismail Qemaili”, Shqipëri 
19. Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shqipëri 

20. Protokol bashkëpunimi midis Universitetit të Prizrenit dhe STA (Country Master Distributor 

cmd) 

21. Programi i shkëmbimve Mevlana, Universiteti Trakia, Turqi 
22. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Gjironës.  

23. Programi i shkëmbimeve Mevlana, Universiteti i Giresunit, Turqi. 

24. Programi i shkëmbimeve Mevlana, Universiteti Nigde, Turqi 
25. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit Bujqësor të Tiranës (Fakulteti i Ekonomisë 

dhe Agrobiznesit), dhe Universitetit të Prizrenit 

26. Marrëveshje në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit Hëna e Plotë Bedër, Shqipëri 

27. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit Jalova, Turqi dhe Universitetit të Prizrenit  
28. Marrëveshje në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Trierit, Gjermani  

29. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Northen Illions University, 

USA 
30. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit Teknik të 

Bursës, Turqi 

31. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit Marmara, Turqi.  
32. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Zarës, Kroaci.  

33. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit 

Politechnica delle Marche, Ankona, Itali 
34. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Tuzles, 

Bosnja e Hercegovine.  

35. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit “Eqrem Çabej” 
të Gjirokastrës.  

36. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit Juraj Dobrila të 

Pulës, Kroaci.  
37. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Georgia Gwinnett College, 

Lawrenceville, USA.  

38. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Stambollit, 
Turqi.  

39. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Gaziantepit, 

Turqi.  

40. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Kastamonu, 
Turqi.  

41. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Stambollit, 

Turqi.  
42. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit T.C. Hasan 

Kalyoncu, Turqi.  

43. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit “Hahxi Zeka” të 
Pejës .  

 
44. Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, 

Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Prizrenit  

45. Marrëveshje bashkëpunimi midis Bibliotekës Kombëtare dhe Universiare të Kosovës dhe 

Universitetit të Prizrenit.  
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46. Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit të Prizrenit dhe Aleancës Kosovare të 

Bizneseve 

47. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Shoqatës së Zejtarëve dhe 
Afaristëve të Prizrenit 

48. Marrëveshje mirëkuptimi ndërmjet Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”dhe  

49. Kompania kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike Sh.A. (KEDS) 
 

Marreveshejt të cilat janë në fazën e negocimit: 

50. Universiteti i Malit e Zi, Podgoricë 

51. Universiteti i Sarajevës, Sarajevë, Bosna e Hercegovinë 
52. Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë 
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10. Financat 

Budget for the year  2016 

 

Nr: 

Budget Category/nr.of 

employers: 

Number of 

Employees 

Approved 

Budget 

1.   Employed in  2016 139   

2.   Wages    1,619,940.00 

3.   Goods and Services   600,000.00 

4.   Utilities   53,000.00 

5.   Self income   5,828.00 

6.   Subventions and Transfers   10,000.00 

7.   Capital Expenses   500,000.00 

   Total: 

 

2,788,768.00 

 

2. Budget for 2017-2019, per academic year 

    Academic Year: Academic Year: Academic Year: 

Nr: 

Budget Category / nr. Of 

employers: 2017 2018 2019 

1 Number of Employees 139 150 150 

2 Wages and Salaries 1,630,346.00 1,822,000.00 1,822,000.00 

3 Goods and Services 600,000.00 790,000.00 790,000.00 

4 Utilities 53,000.00 75,000.00 75,000.00 

5 Subventions and Transfers 10,000.00 90,000.00 90,000.00 

6 Capital Expenses 201,000.00 600,000.00 600,000.00 

  Total: 2,494,346.00 3,377,000.00 3,377,000.00 

 

3. Financial resources for  2016-2019 

    Academic Year: Academic Year: Academic Year: 

Nr

: Resource : 2017 2018 2019 

1 

Consolidated Budget 

of Kosovo 2,484,346.00 3,377,000.00 3,377,000.00 

2 Subventions 0.00 0.00 0.00 

3 Self income 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

  Total: 2,494,346.00 3,387,000.00 3,387,000.00 
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11. Plani i implementimit tё rekomandimeve tё grupit tё 

ekspertёve  nga procedura e fundit e akreditimit. 

Rekomandimet e ekspertëve dhe plani i masave permirësuese nga UPZ 

 

1.1. Përmbajtja 

Dokumenti i prezentuar përmban komentet e raportit te vlerësimit2016 lidhur me pesë 

programe te studimit ne Universitetin  “Ukshin Hoti” Prizren. 

Ky document është rrezultat I punës kolegiale nga Dekanët dhe profesorët të cilët kanë punuar 

në zhvillimit e planprogrameve të progameve te studimit. Komentet jane bazuar në draftin e 

ekipit vleresues. 

 

1.2. Shkurtesat e përdorura 

Shkurtesat e mëposhtme janë përdorur në dokumentitn e paraqitur. 

 

ET Ekipi i Ekspertëve   

KAA Agjensia e Akreditimit të Kosovës 

OSV Vizita ne vendngjarje 

QA Sigurimi i  Cilësisë 

SER Raporti vetë-vlerësues 

UoPz Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

UoP Universiteti i Prishtinës 

1.3. Programet në vlerësim 

 

1.  Edukimi Parafillor 

2.  Edukimi Fillor 
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3.  Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit 

4.  Shkencat e Pyjeve dhe Ambientit 

5.  Agrobiznes 
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2.1 Edukimi Parafillor  
Rekomandimet e  Ekspertëve 

1. Në lidhje me fokus të veçantë të programit të studimit unë sugjeroj futjet më  titujt e 

lëndëve si  në vijim: 

• Të zëvendsohet "Gjuha shqipe II" me "gjuhën shqipe në edukimin parashkollor II" 

• Të zëvendsohet 'Matematika II' nga 'Matematikës në edukimin parashkollor II " 

• Të zëvendsohet “Gjuhës Angleze II "me" gjuhën angleze në edukimin parashkollor II. 

Ne tanimë i kemi  i emertuar lëndet. Ju lutem kontrolloni kurrikulën e programit të 

bashkangjitur. 

2. Shtoni një lëndë zgjedhore për mediat auditive dhe audio-vizuale në programin e studimit 

në edukimin parashkollor. Një alternativë mund të jetë për të plotësuar në mënyrë të qartë 

aspektin e mediave auditive dhe audiovizuale respektivisht dixhitale në përshkrimin e disa 

lëndëve. 

Ne tashmë kemi shtuar si lëndë zgjedhore Mediat Digjitale në semestrin e gjashtë, ju lutem 

kontrolloni e programit mësimor. 

3. Në lidhje me besueshmërinë sistematike titujt e dy lëndëve  të fundit duhet të korrigjohet. 

Sugjerim im: “Praktik Pedagogjike a III (6 javë) "(V / 3) dhe" Praktika Pedagogjike IV (8 

javë) "(VIII / 2). 

Korrigjimi  tashmë është bërë, ju lutem shikoni programin e bashkangjitur. 

4. Ofroni tri nga gjashtë lëndëve zgjedhore të semestrit të dytë, gjatë semestrit  të parë. 

Ne e kemi shtuar këtë lëndë zgjedhore në semestrin e parë gjithashtu. 

 

5. Aftëso  anëtarë të stafit të kushtoj më shumë kohë për kërkime dhe për të krijuar grupe 

kërkimore. 

Ne do të inkurajojmë anëtarët e stafit që t’i kushtoj më shumë kohë në hulumtim dhe ne do të 

krijojmë grupe kërkimore për fusha të ndryshme të studimit. 

6. Përmirësimi i mundësive ndërkombëtare shkëmbimit për stafin, si dhe për studentët 

(brenda kufijve të mundshme) 

Ne kemi aplikuar për shkëmbimin e stafit dhe studentëve brenda programit ERASMUS + me 

shumë partnerë në Europë. Ne jemi duke pritur për rezultatet.
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2.2 Edukimi Fillor  
 

1. Lidhur me fokusim te veqantë në programin e studimit  ne fushat specifike te punës 

në të ardhmen  si mesues në programin fillor,  ju sugjeroj shtesat e titujtve  në 

lendet e mëposhtme:  

• Të zëvendsohet “Gjuha Shqipe III’ me “‘Gjuhën shqipe në programin fillor III’  

• Të zëvendoshet  “Matematika II’ me ‘Matematikën ne programin fillor II’ 

• Të zëvendoshet “Gjuha angleze II’ me “ Gjuhë angleze në programin fillor II’ 

 

Ne tanimë i kemi  i emertuar lëndet. Ju lutem kontrolloni kurrikulën e programit të 

bashkangjitur. 

 

2. Ju kam rekomanduar te shtoni lende zgjedhore për mediat auditve dhe audio-

vizuele ne programin fillor. një alternative mund te jete plotesim ekspicit I aspektit 

te mediave auditive , audio-vizuaele respektivisht mediave digjitale ne pershkrimin 

e disa lëndeve . 

 

Ne tashmë kemi shtuar si lëndë zgjedhore Mediat Digjitale në semestrin e gjashtë, ju lutem 

kontrolloni e programit mësimor. 

 

3. Ju sugjeroj ofrimin e tri apo katër lëndeve zgjedhore për semestrat ne vijim 

(sidomos V, VI dhe VII) gjatë semsetrit të parë.  

Ne e kemi shtuar këtë lëndë zgjedhore në semestrin e parë gjithashtu. 

 

4. UPz-ja duhet te ju mundësoj anëtareve te stafit qe t’i dedikojnë më shumë kohë 

kërkimeve dhe themelimit të grupit hulumtues. 

Ne do të inkurajojmë anëtarët e stafit që t’i kushtoj më shumë kohë në hulumtim dhe ne 

 do të krijojmë grupe kërkimore për fusha të ndryshme të studimit. 

 

5. Përmirësimi i mundësive ndërkombëtare shkëmbimit për stafin, si dhe për studentët 

(brenda kufijve të mundshme) 
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Ne kemi aplikuar për shkëmbimin e stafit dhe studentëve brenda programit 

ERASMUS + me shumë partnerë në Europë. Ne jemi duke pritur për rezultatet.
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2.3  Trashëgimia Kultoturore dhe Menaxhimi i Turizmit 

 

 

1. Analizimin ne viziten e ardhshme te perparimit te bërë ne permirësimin e proporcionit 

te stafit te punesuar ne professor te rregullt. 

Komenti: ne do të përpiqemi që ta përmirësojmë proporcionin e stafit te punësuar me 

kontrata te rregullta, por kjo varet nga fuqia buxhetore.. 

2. Analizimi qe ne te ardhmen se paku  50% e ligjeratave te mbulohet duke ligjeruar 

materialin e  elaboruar sipas strukturës te sillabuseve. 

Komenti: Profesorët janë të obliguar që të dorëzojnë materialin për mesimdhenie tek 

studentët sipas strukturës se sillabuseve. 

3. Duhet te tregoni ne vizitën e ardhshme qe perparime janë bërë  ne listat e 

publikimeve per stafin qe eshte angazhuar ne programin e studimit. Lista e 

publikimive/ konferencat/ studimore te publikuara pas ketij vit (2016) te cilat duhet 

te vendosen ne dispozicion te ekspertëve.. 

Komenti: Ne pajtohemi për më shume publikime dhe kerkime shkencore lidhur me 

implementimin e programit. 

4. Përmiresimi i sillabuseve qe te perfshihet se  paku tema e pergjtihshme per zbatimin  

e punes praktike/ushtrimeve/ apo fushave te studimit. Ofrimi I te gjitha sillabuseve ne 

Anglishtë. 

Komenti: Profesorët duhet t’i përditesojn dhe përmiresojnë Sillabuset e tyre lidhur me pjesën 

praktike te programit (puna praktike,vizitat studimore,  arkeologjike dhe udhetimet 

turistike.etj). Gjithashtu ata duhet te ofrojnë Sillabuse perveq gjuhes shqipe edhe ne 

gjuhen angleze). 

5. Te ofrojn tek profesorët,  ne baza individuale dhe konfidenciale, mbeshtetje nga 

vleresimi i studentëve. Eshtë shumë me rënedsi të shihet  që përparimi ka ndodh  nga 

viti në vit. 

Komenit: çdo semester ne e bëjmë vleresimin e profesorëve nga ana e studentëve, por ska 

ndonje mbeshtjetje per profesorë nga ky vlersim. Ne mendojmë se është mire  të 

ndertohet nje politike e zbatueshme menagjuese dhe ajo te zbatohet.. 
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2.4 Shkencat e pyjeve dhe Ambientit 

 

 

Sygjerimet 

1. Modifiko kurrikulën në bazë të këshillave të bëra në kapitullin përkatës. 

2. Përmirësimi i kushteve për trajnime praktike, përmes modifikimit të planit 

mësimor, lidhur kontrata / marrëveshje me pronarët e pyjeve apo menaxherëve për 

trajnime praktike dhe të punësojë staf me kohë të pjesshme me diplomë pyjore dhe 

përvojë në këtë fushë. 

3. Në tjetër material, të mësimdhënies (si tekst përpunuar, mbledhjen e bimëve të 

thata, pemë degët e vogla dhe fruta, etj) duhet të paraqitet. 

4. Në të ardhshëm, gjysma e disiplinave pyjore të lidhura janë të mbuluara nga një 

tekst të përpunuar strukturuar në përputhje me planin mësimor të detajuar. 

 

Komentet: 

 

Se pari ne dëshirojmë të falenderojmë Prof. Dr. Bouriaud Laura per kontributin e saj 

madheshtor dhe sugjerimet e dhëna lidhur me programin e styudimit. 

Pas analizimit te komenteve dhe sugjerimeve ne si komision pajtohemi plotesishtë  me te 

gjitha këto. 

1. Pranimi i Studenteve: Te gjitha përmiresimet jane bere. Lueti te shiqoni programin e 

studimit te bashkangjitur. 

2. Praktika: Pas akreditimit, ne do të nënshkruajë marrëveshje me të gjitha institucionet 

relevante në vend, ku studentët tanë mund të kryejnë stazhin e tyre. Siç kemi 

diskutuar tashmë gjatë vizitës tuaj, ne nuk mund të kemi marrëveshje pa pasur nevojë 

të programit. 

3. Trajnimi praktik: Të gjitha lëndët që përmbajnë ushtrimet praktike kanë për qëllim 

për të realizohen në laboratorë ose gjatë eksperimenteve, edhe në universitetet 

partnere. 
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4. Kurrikula - plan Studimi: Të gjitha sugjerimet për korrigjime brenda kurrikulumit 

dhe përshkrimet e lëndëve janë bërë. Ju lutemi të keni një vështrim në programin e 

bashkangjitur. 

 

5. Në të ardhmen të rekomanduara nuk do të jetë material për praktikë dhe 

eksperimente në laboratorë (si tekst përpunuar, mbledhjen e bimëve të thata, pemë 

degët e vogla dhe fruta, etj), dhe do të ketë literaturë për secilin lëndë studimi. 

 

6. Ashtu siq thuhet në raport, ne i përmbushim kriteret AAK në lidhje me personelin, 

megjithatë pas vendimit për akreditim ne menjëherë do të hapim një konkurs për staf 

shtesë akademik. 

Tabela 1. Kurrikulat e përmiresuara ne Shkencat e Jetes dhe Pyjeve sipas 

rekomandimeve .  

Viti i -I 

Semestri I Orë/javë  

Nr O/Z Lënda L E Kred

i 

Profesorët 

1. O Mathematikë 3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj 

2. O 
Kimia e Pergjithshme 

dhe Organike 1 
3 2 6 Prof. Dr. Ramë Vataj 

3. O Biologjia e Bimëve 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Bekim Gashi 

4. O Biologjia e Kafshëve 3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Kasum Letaj 

5. O Fizikë 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Meleq Bahtijari 

Totali 30  

Semestri II 

Nr O/Z Lënda L E Kred

i 

Profesorët 

1. O 
Botanika Sistematike 

e Pyjeve 
3 2 6 Prof. Ass. Dr. Elez Krasniqi 

2. O 
Kimia e Pergjithshme 

dhe Organike 2 
3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Musaj Paçarizi 

3. O Pedologjia e Pyllit 2 2 5 Mr. sc. Muhamet Zogu 

4 O Bazat e Informatikës 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Malush Mjaku 
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5. O Gjuha Angleze 2 2 5 Dr. Jusuf Mustafa 

6. Z Lëndët zgjedhore   3  

Totali 30  

Viti- II 

Semestri III 

Nr O/Z Lënda L E Kred

i 

Profesorët 

1. O Pylltaria 1 3 2 6 Prof. Dr. Vath Tabaku 

2. O Kimia Pyjore 3 2 6 Prof. Dr. Fran Gjoka 

3. O Gjenetikat Pyjore 3 2 6 Prof. Dr. Fatmir Laçej 

4. O Dendrometria 3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Ervin Toromani 

5. O Meteorologjia 3 2 6 Prof. Dr. Arben Alla 

Total 30  

Semestri IV 

Nr O/Z Lënda L E Kred

i 

Profesorët 

1. O Pylltaria 2 3 2 6 Prof. Dr. Vath Tabaku 

2. O Patologjia e Pyjeve  2 2 5 Prof. Ass. Dr. Fadil Musa 

3. O 
Entomologjia e 

Pyjeve 
2 2 5 Prof. Ass. Dr. Fadil Musa 

4. O Agropylltaria 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Shukri Maxhuni 

5. O 
Mekanizimi Mekanik 

dhe  Pylltarisë 
2 2 5 Prof. Asoc. Dr. Vasilaq Mine 

6. Z Lëndët Zgjedhore   3  

Totali 30  

Viti III 

Semestri V 

No O/S Lënda L E Kred

i 

Profesorët 

1. O 
Ekologjia e Bimeve 

dhe  Gjeobotanika 
3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Fadil Millaku 

2. O 

Burimet Pyjore te 
Administrates dhe 
Politikat 

3 2 6 
Prof. Asoc. Dr. Leonidha Peri 

Prof. Asoc. Dr. Orion Ngjela 
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3. O Ergonomia e Pyjeve 3 2 6 Prof. Asoc. Dr. Vasilaq Mine 

4. O Revitalizimi i Pyjeve  3 2 6 Prof. Ass. Dr. Elez Krasniqi 

5. O 
GIS per analiza te 

peisazhit  
3 2 6 Dr. Ferim Gashi 

Totali 30  

Semestri VI 

No O/Z Lënda L E ECT

S 

Profesorët 

1. O 
Elementet e 

Ekonomikut  
2 2 5 Prof. Ass. Dr. Hamdi Hoti 

2. O 
E Drejta e Mjedisit 

dhe e Pyjeve 
3 2 6 Prof. Ass. Dr. Elez Krasniqi 

3. O 
Planifikimi I 

Menagjimit te Pyjeve 
3 2 6 

Prof. Asoc. Dr. Leonidha Peri 

4. O 
Mbrojtja e Pyjeve 

nga Zjarri 
3 2 6 Prof. Ass. Dr. Ramiz Metaliaj 

5. Z 
Praktika ose/dhe 

lëndë zgjedhore 
  3 / 

6. O 
B.Sc. Teza e 

diplomimit 
  4  

Totali 30  

 

 

Lëndët zgjedhore 

 Orë/Javë  

Nr E. Lënda L E Kred

i 

Profesorët 

1. E Produketet e Pyjeve 2 1 3 Prof. Ass. Dr. Edmond Pasho 

2. 
E Mikrobiologjia 

Ekologjike  
2 1 3 Prof. Ass. Dr. Shukri Maxhuni 

3. 
E 

Prodhimi i Bimeve 2 1 3 Prof. Asoc. Dr. Sali Aliu 

4. 
E 

Pylltaria Ingjinerike 2 1 3 Prof. Asoc. Dr. Vasilaq Mine 

5. 
E Fitosociologjia e 

Pylltarisë 
2 1 3 Prof. Ass. Dr. Elez Krasniqi 

6. 
E Monitorimi 

Ambiental  
2 1 3 Prof. Asoc. Dr. Kasum Letaj 

7. 
E Mbledhja e (te 

lashtave) te Pylltarisë 
2 1 3 Prof. Asoc. Dr. Vasilaq Mine 

8. 
E Menagjimi i lojes 

(Cungut) 
2 1 3 Prof. Ass. Dr. Shukri Maxhuni 

http://www.bf.uni-lj.si/en/deans-office/study-programmes/academic-study-programmes/forestry-and-renewable-forest-resources/programme-structure/ucni-nacrti-predmetov/2-letnik/forest-phytosociology/#c3932
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9. 
E 

Hidrologjia  e Pyjeve 2 1 3 Prof. Dr. Arben Alla 

10 

E 
Lëndë praktike 

(punë) 

2 weeks 

(80 

hours) 

3 
Koordinatori i programit te 

studimit 

Shkurtesat: L – Ligjerata; U – Ushtrime/laboratorike; O – Lëndët obligative; Z – Lëndët 

Zgjedhore 

2.5 Agrobiznes 

 

1. Më shumë hapësirë për lëndë zgjedhore (6 në vend të 3) duhet të ofrohet në program. 

 

Korrigjimet e nevojshme janë bërë. Numri i lëndëve zgjedhore është rritur nga 3 deri në 6. Ju 

lutem kontrolloni kurrikulën bashkangjitur raportit. 

 

2. ECTS dhe koha korresponduese për B.Sc.-tezë duhet të rritet nga 5 në 12. 

 

Numri i ECTS për Temën B.Sc.  është rritur nga 5 në 12. Gjatë semestrit të fundit studentët 

do të kryejnë praktikën dhe të punojnë në temën e caktuar. 

 

3. Duhet të krijohet një bord këshillues nga përfaqësuesit e tregut të punës për të artikuluar 

kërkesat e punëdhënësve në lidhje me njohuritë dhe aftësitë e të diplomuarve. 

 

Ne mendojmë se themelimi i Bordit Këshillues industriale është shumë i rëndësishëm në 

artikulimin e kërkesave të punëdhënësit. Ne do të përpiqemi për të krijuar atë sa më shpejt 

kur do ta  marrim vendimin për akreditimin e programit të studimit. 
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12.Shtojca

 



- 341 - 
 

Kontratë pune
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 Syllabus 

Universiteti Publik i Prizrenit-Fakulteti Ekonomik 

Programi- Administrim Biznesi 

 

PROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 
Niveli i studimeve Bachelor Programi   TIT Viti akademik 2011/12 
LËNDA Kontabiliteti i Kostos 
Viti  Dytë Statusi i 

lëndës 
O  

Kodi 
  

ECTS 

kredi 

 
3 Semestri Katërtë 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore  45 

Ligjërata Ushtrime 
2 0 

Metodologjia e 

mësimit 
 
Ligjërata, ushtrime,punime seminarike,konsultime,teste. 

Konsultime  

 
Mësimdhënësi 

Mr.Petrit Hasanaj  e-mail Petrit_hasanaj@hotmail.com 

Tel. 044675302 

 
Asistenti 

 e-mail  
Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Lënda ka për qëllim që në mënyrë konceptuale të 
paraqesë kompleksitetin e zhvillimit dhe rritjes së 

një biznes të ri ,duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përparësive dhe dobësive, shanseve dhe 

kërcënimeve të cilat e rrethojnë ambientin 
biznesor.Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet 

teorike dhe praktike në fushën e Kontabilitetit te 

Kostos. 

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e 
nevojshme për vendimmarrje te suksesshme. Ata 

do të analizojnë aspekte specifike me të cilat do 

të ballafaqohen gjatë zhvillimit të karrieres dhe 

do të  fitojnë shkathtësi të nevojshme në 
menaxhimin e   vendimeve te ndryshme. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata,qasje interaktive  ,konsultime,punime seminarike . 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI. 
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Një punimi seminarikë 
 

 

 

 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
Deri në 10 pikë dhe këto 

pikë vlerësohen në 
totalin  e pikëve nga 

kollokviumi dhe testi 

përfundimtarë. 

51-60%-nota 6 
61-70              7 
71-80              8 
81-90              9 
91-100          10 

50% të pikëve të  
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Kollokviumi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Testi përfundimtarë për provim 

mundshme+1 pikë 

kollokviumi 

konsiderohet i 
suksesshëm dhe pikët 

nga ky kollokvium u 

shtohen pikëve nga 

provimi përfundimtarë 
50% të pikëve të 

mundshme +1 pikë 

provimi vlerësohet 
pozitivë.Këtyre pikëve u 

shtohen pikët nga 

punimi seminarik dhe 

nga kollokviumi për të 
nxjerrë vlerësimin 

përfundimtarë 

 

  

  

  

  

  

Obligimet e studentit: 
Ligjërata 
Studenti duhet të jetë i rregulltë në ligjërata 

dhe ushtrime ,të shfrytëzoj të gjitha mundësitë 

për nxënie të dijes,të përdorë literaturën e 

obliguar dhe më të gjërë,të jetë aktiv dhe të 

respektoj rregullat mbi shkollimin e lartë të 

etikës në mirësjellje  dhe për bashkëpunim. 

 

 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 javë 30 orë 
Ushtrime 0 0 0 
Punë praktike    
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0,33 15 javë 5 orë 
Ushtrime në terren    
Seminare 0.33 15 javë 5 
Detyra të shtëpisë    
Koha e studimit vetanak 2 15 javë 15 
Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 Javë 20 
Koha e kaluar në vlerësim(teste,kuize,provim final)    
Projekte,prezantime..etj    
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 3 

ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 75 orë 
Ngarkesa 

totale: 
 
75 

LITERATURA 
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Prof. Dr. Skender Ahmeti, “Kontabiliteti i Menaxhmentit”, Prof. Dr.Rrustem Asllani, “Kontabiliteti 

financiare”  

 

 

 CV 

 

 

CURRICULUM VITAE 

 

1. Mbiemri: Brajshori 

2. Emri: Behxhet 

3. Shtetësia Kosovar – Shqiptar 

4. Data e Lindjes 11.08.1958 

5. Gjinia Mashkull 

6. Të dhënat kontaktuese:   

E-mail: bbrajshori@hotmail.com 

Tel: +377 (044)/ 507018 

  

7. Edukimi  

Institucioni: Universiteti i Prishtinës – Prishtinë, Kosovë 

Data e Diplomimit: 1978-1982 

Diploma :  Diploma në Ekonomi – 1982 

  

Institucioni: Universiteti i Prishtinës – Prishtinë, Kosovë 

Data e Diplomimit: 1986-1990 

Diploma/Master:  Magjistër i shkencave ekonomike, Qershor 1990 
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Institucioni: Universiteti i Prishtinës – Prishtinë, Kosovë 

Data e Diplomimit: 2006-2009 

Diploma/Doktor i shkencave 

ekonomike :  

Tema « Menaxhimi i Shpenzimeve Publike dhe i Proceseve 

Buxhetore » Drejtimi:Economiks, Menaxhment dhe Informatikë, 

Nëntor 2009. 

  

  

  

  

  

9. Publikimet Shkencore 

 

Revistat Shkencore  

Titulli i Publikimit Revista Shkencore Viti / Vëllimi / Faqet 

-Shpenzimet Publike, 

Qëndrueshmëria Buxhetore 

dhe Vlerësimi i Menaxhimit të 

Shpenzimeve Publike në 

Kosovë.  

Revista ‘Manager’, nr.9, 

Universiteti i Bukureshtit, 

Rumani 

Prill,2009; 11 faqe 

-Libri – Menaxhimi i 

Shpenzimeve Publike dhe i 

Proceseve Buxhetore. 

-Ekonomia e Kosovës-Grup 

autorësh-, Zhvillimi Ekonomik 

i Kosovës qënga viti 1989- 

 

-Zhvillimi i Energjetikës si 

parakusht për Zhvillimin 

Ekonomik të Kosovës. 

Universiteti FAMA 

 

 

Monografia, KAAS 

 

 

 

 

Prill,2010; 357 faqe 

 

 

 

 

2010; 18 faqe 
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-Studimi-Humbjet dhe 

Plaçkitjet në Ekonominë e 

Kosovës pas vitit 1989.  

 

-Punimi:Menaxhimi i 

Shpenzimeve Publike 

 

-Libri-:Njohuritë Bazë mbi 

Politikat Publike. 

Ekonomia 3/1987- Instituti 

Ekonomik i Kosovës 

 

 

Studimi-Instituti Ekonomik i 

Kosovës, grup autorësh. 

 

  

Strategjia e Zhvillimit 

Ekonomik të Kosovë, grup 

autorësh, ASHAK 

Botues:Rilindja 

3/1987; 25 faqe 

 

 

 

1990; 18 faqe 

 

 

 

2002; 15 faqe 

 

 

2012; 280 faqe 

Pjesëmarrja në Konferencat Ndërkombëtare dhe Vendore 

Titulli i Punimit Revista Viti / Vëllimi / Faqet 

-Pjesëmarrës dhe folës në 

Konferencën “Menaxhimi i 

Shpenzimeve Publike dhe 

Granti Teknik”. 

 

-“Konferenca e katërt 

Ndërkombëtare mbi 

Politikat dhe Sistemet e 

Informacionit, Teknologjitë 

dhe Aplikacionet (PISTA 

2006). 

Punimi: “Statusi i padefinuar 

i suverenitetit të Kosovës- 

Barrierë për investime të 

Jashtme”. 

PEMTAG, Banka Botërore, 

Varshavë, Poloni 

 

 

 

Revista PISTA  

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

2006; 8 faqe 
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-Konferenca e gjashtë 

Ndërkombëtare “Biznesi dhe 

Punësimi” 

Punimi: “Ndikimi i Politikës 

Fiskale në Zhvillimin 

Ekonomik dhe në rritjen e 

Punësimit”. 

 

-Konferenca 

Ndërkombëtare- “Investimet 

në Turqi- Investimet në 

Rajon” Stamboll.  

Punimi: “Energjia dhe Linjiti 

në Kosovë”. 

 

-Konferenca e 21 vjetore e 

ICGFM mbi “Vlerësimi i të 

arriturave dhe Zbulimi i 

Mundësive- Ndërtimi i një 

Kornize të fortë Financiare 

të Menaxhimit”. 

 

Punimi: “Të arriturat dhe 

Sfidat në Menaxhimin e 

Financave Publike në”. 

 

-Seminari Ndërkombëtarë 

“Forcimi i Investimeve 

Publike dhe Menaxhimi i 

Riskut Fiskal nga Partneriteti 

Publiko-Privat” FMN dhe 

Ministria e Financave të 

 

 

 

 

 

 

“Biznesi dhe Punësimi” 

IFK,Pristina 

 

 

 

 

 

 

Investimet në Turqi 

 

 

 

 

 

 

Revista ICGFM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007; 13 faqe 

 

 

 

 

 

 

 

2007; 9 faqe 

 

 

 

 

 

 

2007; 8 faqe 

 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2017 

 

 349 

Hungarisë, Budapest. 

Pjesëmarrës 

 

-Konferenca Ndërkombëtare 

“Qeverisja në Ekonomi dhe 

Rritja e Qëndrueshme 

Ekonomike në Ballkan”JVI 

dhe Komisioni Europian, 

Vienë. Pjesëmarrës 

 

-Konferenca e ICGFM 

“Perspektivat Vendore mbi 

Menaxhimin e Financave 

Publike gjatë pasigurisë së 

Ekonomisë Globale” 

-Punimi: “Zhvillimi Ekonomik 

dhe Financiarë në Kosovë 

dhe Kriza Globale” 

 

-Konferenca Ndërkombëtare 

“Zhvillimi i sigurisë vendore  

dhe sektorëve të Drejtësisë 

në vendet në zhvillim, të 

brishta dhe të prekura nga 

konfliktet.” Angli. 

Pjesëmarrës 

 

-Konferenca Ndërkombëtare 

“Dialogu Privat-Publik- 

Kosova në udhëkryq” - 

Pjesëmarrës 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2007 
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Revista ICGFM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

USAD-AKB 

 

2009; 9 faqe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

2005 

 

Projektet Ndërkombëtare: 

-TEMPUS PROJECT 517482-

Tempus-1-2011-DE-

TEMPUS-

JPR,Osnabrueck,Univ.of AS 

 

-TEMPUS Project: Network 

Tempus Project-Curricula 

Development –University of 

Prizren and Osnabrueck 

University of Applied Science. 

 

 

Tempus Project: 517471-

2012 
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for Post Graduate Masters 

in Cultural Heritage and 

Toursim Management in 

Balkan Countries(CHTMBAL) 

 

-TEMPUS Project: Quality 

Assurance 

Tempus Project517482-1-

2011 

Tempus Project 517482-1-

2011 

Pjesemarrja ne konferencen 

nderkombetare”Ballkani ne 

mes Lindjes dhe Perendimit” 

TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS-

JPCR(2011-2717/001-001) 

 

 

 

 

 

Works shop Quality Culture and 

closing the feedback-loop 

Work shopon Curricula design 

 

2011 

 

 

 

 

 

 

2012 

 

July,2013,Prishtina 

 

July,2013,Istog 

 

 

 

Prizren ,Qershor,2013 

Publikimet e Tjera  

Titulli i Punimit Emri i Revistës Viti / Vëllimi / Faqet 

-Ekonomi: Investimet e 

Jashtme Direkte dhe Zhvillimi 

Ekonomik. 

- Ekonomi: Privatizimi duhet 

të mbështetet me masa 

shtesë. 

- Ekonomi: Rëndësia e 

Investimeve të përbashkëta 

Gazeta ”Bota Sot” 

 

 

Gazeta ”Bota Sot” 

 

2005; 2 faqe 

 

 

2005; 2 faqe 
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drejt Financimit të Zhvillimit 

Ekonomik. 

- Ekonomi: Bashkëpunimi 

Ekonomik Ndërkombëtarë 

dhe Zhvillimi Ekonomik. 

- Ekonomi: Situata aktuale 

ekonomike kërkon 

ndërmarrjen e masave për 

avancimin e saj. 

-Analizë Ekonomike.             

Publikimi i Punimit: Roli i 

Borxhit Publik për Ekonomitë 

Nacionale. 

Gazeta ”Bota Sot” 

 

 

 

Gazeta ”Bota Sot” 

 

 

Gazeta ”Bota Sot” 

 

 

 

Gazeta ”Bota Sot” 

2005; 3 faqe  

 

 

 

2005; 2 faqe  

 

 

2005; 2 faqe  

 

 

 

2011; 8 faqe  

   

   

  

10. Përvoja: 

Data: 1983-1990 

Vendi: Prishtinë 

Emri i Institucionit: Departamenti për Zhvillim dhe Planifikim Ekonomik 

Pozita: Bashkëpunëtorë i lartë shkencorë për energjetikë, metale me 

ngjyra dhe jo-metale 

Përshkrimi: Planifikimi dhe Zhvillimi i Industrisë, energjetikës, metaleve me 

ngjyra, planifikimi i prodhimit dhe planifikimi i buxhetit.  

Data: 1990-1999 
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Vendi: Prishtinë 

Emri i Institucionit: Kompanitë Private 

Pozita: Kontabilist i Çertifikuar 

Përshkrimi: Shërbime të Kontabilitetit, shërbime të Tatimeve, Menaxhimi i 

Zgjidhjeve, çështje Financiare dhe Buxhetore, Rekrutimi dhe 

Personeli, Shërbimet e Auditimit.  

 

 

  

Data: 1999-2005 

Vendi: Prishtinë 

Emri i Institucionit: Instituti Ekonomik i Kosovës 

Pozita: Hulumtues i Pavarur në fushën e Ekonomisë. 

Përshkrimi: Studimet dhe Analizat e Indikatorëve Makroekonomikë, vlerësimi i 

pasurisë, projektet investive. 

 

 

 

 

Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

Pozita: 

Përshkrimi: 

 

2000-2001 

Prishtinë 

Departamenti i Shërbimeve Publike -UNMIK, Shtylla II. 

Bashkëkryesues i Departamentit të Shërbimeve Publike. 

Zhvillimi i Politikave Programore të Departamentit, infrastruktura 

ligjore, Sistemi i Pagave, Ngritja e Kapaciteteve të Resurseve 

Njerëzore. 
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Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

 

Pozita: 

Përshkrimi: 

 

 

Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

Pozita: 

 

Përshkrimi: 

 

 

 

Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

Pozita: 

Përshkrimi: 

 

2002-2004 

Prishtinë 

Ministria e Kulturës, Rinisë, Sporteve, dhe Çështjeve Jo-Rezidente. 

Ministër 

Themelimi i Strukturës administrative të ministrisë, Zhvillimi i 

politikave programore të Ministrisë dhe Planifikimi. 

 

2001-2007 

Prishtinë 

Kuvendi i Kosovës 

Anëtaër i Kuvendit të Kosovës dhe Anëtarë i Komitetit për Buxhet 

dhe Financa 

Infrastruktura Ligjore, analizat buxhetore, aspektet politike në 

përgjegjësi të Kuvendit. 

 

 

2006-2007 

Prishtinë 

Ministria e Ekonomisë dhe Financare 

Zëvendësministër 

-Menaxhimi i përgjithshëm i Ministrisë; 

-Menaxhimi i Buxhetit të Ministrisë; 

-Zhvillimi i Politikave Ekonomike dhe i Proceseve Buxhetore, 

Programet e Investimeve. 
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Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

Pozita: 

Përshkrimi: 

 

 

 

Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

Pozita: 

Përshkrimi: 

 

 

Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

Pozita: 

Përshkrimi: 

 

2008-2010 

Prishtinë 

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës 

Zëvendësministër 

Menaxhimi i Ministrisë; 

Menaxhimi i Buxhetit të Ministrisë; 

-Implementimi i Politikave të Ministrisë. 

 

2008-2009 

Prishtinë 

University for Bussiness and Technology(UBT) 

Mësimdhënës 

Lënda :TATIMET 

 

 

2008-2009 

Prishtinë 

Universiteti “Universum” 

Mësimdhënët 

Lënda : Politikat Fiskale 

 

 

Pozita aktuale 
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Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

Pozita: 

 

 

 

 

Përshkrimi: 

 

 

 

Data: 

Vendi: 

Emri i Institucionit: 

Pozita: 

Përshkrimi: 

 

Prizren 

Universiteti Publik i Prizrenit 

Mësimdhënës, Zëvendës Dekan i Fakultetit Ekonomik,udheheqes i 

programit Master ne trashigimi kulturore,Udheheqes i programit 

master ne ekonomi ne FE, anëtarë i Senatit të Universitetit, 

anëtarë i grupit për sigurimit e Cilësisë  

Mësimdhënës 

Lëndët: Bazat e Menaxhimit, Ndërmarrësia, Menaxhimi Strategjik. 

 

 

Pozita aktuale 

Prishtinë 

Kolegji FAMA 

Mësimdhënës 

Lëndët: Politikat Publike, Menaxhimi Strategjik dhe Ndryshimet 

Organizacionale, Financa Publike. 

11. Edukimi dhe Trajnime: 

 

Dates: 2005 

Title of qualification 

awarded: 

Kompletimi i Programit të Trajnimit 
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Principal 

subjects/occupational skills 

covered: 

Cost Benefit Analyses 

Name and type of institution 

providing education and 

training: 

USAD 

Level of national and 

international classification: 

- 

 

 

  

Dates: 2005 

Title of qualification 

awarded: 

Kompletimi i Programit të Trajnimit 

Principal 

subjects/occupational skills 

covered: 

Buxheti dhe Proceset Buxhetore 

Name and type of institution 

providing education and 

training: 

USAD 

Level of national and 

international classification: 

- 

  

  

12. Informata Shtesë: 

 

Shkathtësitë Organizative 

dhe Kompetencat: 

-Bashkëkryesues i Komitetit Drejtues të Agjensionit Kadastral të 

Kosovës. 

-Kryesues i Projektik PEMTAG - Public Expenditure Management 

and Technical Grant. 
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-Kryesues i Projektit PEFA - Public Expenditure and Financial 

Accountability 

-Aftësi udhëheqëse, puna në grupe, i besuar, karakteri i 

adaptueshëm dhe praktikë.. 

Shkathtësitë me Kompjuter:   Njohuritë Bazë, Word , Excel, Power-Point. 

Njohja e gjuhëve: (1 deri në 5: 1 dobët – 5  rrjedhshëm) 

Gjuha. Të Folurit Të Shkruarit Të Lexuarit 

Shqip 5 5 5 

Anglisht 4 4 5 

Serbo -Kroatisht 4 5 5 

Mirënjohja dhe Anëtarësimi:  

2006-2007 Ekipi i Ekspertëve në kuadër të Ekipit Negociator- Ekspert për 

Ekonomi 

2004-2005 MASHT e Kosovës- anëtarë i grupit të ekspertëve për hartimin e 

Strategjisë së Arsimit të Lartë në Kosovë për periudhën 2005-2015  

  

  

 

 

 

 

 


