SYLLABUSI

Të dhëna bazike rreth lëndës
Universiteti:
Njësia akademike:
Programi i studimit:
Lënda:
Niveli i studimeve:
Statusi i lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi - ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimdhënësit:
Detajet kontaktuese:

Universiteti “Ukshin Hoti” - Prizren
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike
Dizajnimi i Softuerëve
Gjuhë Angleze III për shkenca kompjuterike
Baçelor
Zgjedhore
2
2+2
6
Do të publikohen në web site të universitetit!
Prof. Ass. Dr. Nazli Tyfekci
nazlityfekqiu@gmail.com

Përshkrimi i lëndës:

Kjo lëndë synon përgatitjen e studentëve që synojnë
të gjejnë punë në fushen e teknologjise. Ajo paraqet
ato me gjuhën angleze nga një shumëllojshmëri të
gjerë të fushave dhe situatave teknologjike, zhvillon
aftësitë e tyre të komunikimit, dhe u jep atyre sfondte
gjerë në koncepte teknologjike.

Qëllimet e lëndës:

Kjo lëndë synon që të:
- Nxë fjalorin e anglishtes në kontekste
profesionale.
- Zhvillon gjuhën praktike në situata reale të
punës.
- Studion fjalorin e specialistëve.
- Zhvillon aftësinë komunikimit.

Rezultatet e pritura:

Pas perfundimit te sukseshme te kursit, studentet do
te zhillojne aftesi dhe do te jene ne gjendje te:
- komunikojne me qarte dhe me rrjedhshem
- të flasë më saktë dhe rrjedhshëm
- të marrë pjesë më me sukses në situatat e
punës
- aftësitë e komunikimit të përmirësuara
- përmirësim të të kuptuarit të gramatikës
- socializohuni dhe rrjetëzohuni me besim më
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-

të madh
te punojë me sukses në një mjedis
ndërkulturor
te punojë me sukses ne ambientet e
kryqezuara kulturore

Kontributi/ ngarkesa e studentit (qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit të mësimeve nga studenti)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej/orë
Ligjërata
2
15
30
Ushtrime teorike/laboratorike
2
15
30
Punë praktike
1
2
2
Kontaktet me
1
5
5
mësimdhënësin/konsultime
Ushtrime në terren
1
1
1
Kollokviume
2
2
4
Detyra laboratorike
2
2
4
Koha e studimit vetanak të
3
10
30
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për
5
6
30
provim
Koha e kaluar në vlerësim
2
3
6
(teste, kuiz, provim final)
Projektet, prezantimet, etj.
4
2
8
Totali
150
Vërejtje: 1 ECTS (kredi) = 25 orë angazhim, p. sh., nëse lënda ka 6 ECTS (kredi)
studenti duhet të angazhohet 150 orë gjatë semestrit.
Lënda është kombinim i ligjëratave, diskutimeve,
Metodologjia e
ushtrimeve numerike dhe laboratorike, ndërsa detyrat
mësimëdhënies:
prezantohen nga mësimdhënësi i lëndës në laborator!
Metodat e vlerësimit:

-

Vijueshmëria në ligjërata dhe ushtrime: 10%
Projekti: 30%
Kollokviumi 1: 60%.
Ose provimi përfundimtar: 100%.

Vlerësimi/ Nota
përfundimtare:

Vlerësimi në %
91% - 100%
81% - 90%
71% - 80%
61% - 70%
51% - 60%

Nota përfundimtare
10
9
8
7
6
2

0% - 50%
Literatura
Literatura bazë:

1. Eric. H. Glendinning.(2015). Oxford English
for Careers: TECHNOLOGY Oxford
University Press
2. Helen Stephenson &P.Dummett &J.Hughes.
(2017). Life : VIDEOS. National Geographic
-

Literatura shtesë:

-

Plani mësimor
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Java e tretë:

Java e katërt:
Java e pestë:

Java e gjashtë:

Java e shtatë:

Java e tetë:
Java e nëntë:
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For each lesson topic, students will be
provided with the necessary materials in
Albanian.
At the end of each hour of teaching, certain
groups of students will engage with the
assignment or case study on the topic of the
lecture. The results achieved from that task,
student groups should present and discuss
them in the hour of exercises.

Ligjëratat/njësia mësimore
TECHNOLOGY AND SOCIETY




Technology innovation
Comparisons with adjectives and adverbs

STUDYING TECHNOLOGY





Branches of technology
Course descriptions
Present Simple vs Present Continuous

DESIGN




Designing a chair
Question types

TECHNOLOGY IN SPORT



Used to, used for, made of, made from

APPROPRATE TECHNOLOGY




Sterling engine
Time clauses

CRIME – FIGHTING AND SECURITY




Protecting a large store from shoplifters
Describing function

MANUFACTURING





Manufacturing processes
Present Passive
Kollokfiumi i pare

HIGH LIVING : SKYSCRAPERS




The tallest buildings in the world
Safety signs and safety advice
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Java e dhjetë:

Java e njëmbëdhjetë:

Java e dymbëdhjetë:

Java e trembëdhjetë:

Java e katërmbëdhjetë:

Java e pesëmbëdhjetë:

MEDICAL TECHNOLOGY




Devices for the blind
Relative clauses

PERSONAL ENTERTAINMENT




Best-selling computer game genres
Should / shouldn’t

INFORMATION TECHNOLOGY




Supercomputers
Past Passive

TELECOMMUNICATIOS




Satellite communication systems
Past Simple vs Past Perfect

THE FUTURE OF TECHNOLOGY





Phrasal verbs
Future developments
Provimi përfundimtar

Ushtrimet
Plani mësimor
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Java e tretë:

Java e katërt:
Java e pestë:

Java e gjashtë:

Java e shtatë:

Java e tetë:
Java e nëntë:

Ushtrimet
TECHNOLOGY AND SOCIETY




Technology innovation
Comparisons with adjectives and adverbs

STUDYING TECHNOLOGY





Branches of technology
Course descriptions
Present Simple vs Present Continuous

DESIGN




Designing a chair
Question types

TECHNOLOGY IN SPORT



Used to, used for, made of, made from

APPROPRATE TECHNOLOGY




Sterling engine
Time clauses

CRIME – FIGHTING AND SECURITY




Protecting a large store from shoplifters
Describing function

MANUFACTURING





Manufacturing processes
Present Passive
Kollokfiumi i pare

HIGH LIVING : SKYSCRAPERS



The tallest buildings in the world
4


Java e dhjetë:

Java e njëmbëdhjetë:

Java e dymbëdhjetë:

Java e trembëdhjetë:

Java e katërmbëdhjetë:

Java e pesëmbëdhjetë:








Safety signs and safety advice

MEDICAL TECHNOLOGY




Devices for the blind
Relative clauses

PERSONAL ENTERTAINMENT




Best-selling computer game genres
Should / shouldn’t

INFORMATION TECHNOLOGY




Supercomputers
Past Passive

TELECOMMUNICATIOS




Satellite communication systems
Past Simple vs Past Perfect

THE FUTURE OF TECHNOLOGY





Phrasal verbs
Future developments
Provimi përfundimtar

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes
Në përgjithësi prezantimet e ligjëratave do të bëhen përmes MS PowerPoint,
tabelës, përdorimit të materialeve, programeve kompjuterike dhe ushtrimeve
numerike.
Po ashtu, nga mësimdhënësit do të sigurohen edhe materiale tjera shtesë
(punime shkencore, publikime, buletine nacionale, si dhe zbulimet dhe
hulumtimet e fundit).
Gjatë çdo seance do të organizohet qasja e bashkëbisedimit dhe
bashkëparticipimit me studentë!
Nga studentët kërkohet që të jenë të rregullt në ligjërata dhe ushtrime!
Do të vlerësohet kontributi i studentëve kur ata bashkëpunojnë dhe participojn
në ligjëratat dhe ushtrimet e lëndës!
Ardhja e studentëve me kohë në ligjërata dhe ushtrime është e obligueshme!
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