Formular për SYLLABUS të Lëndës
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Fakulteti Juridik
Titulli i lëndës:

Gjuhë frënge 1

Niveli:

Baqllor

Statusi lëndës:

Me zgjedhje

Viti i studimeve:

I/1

Numri i orëve në javë:

2+2

Vlera në kredi – ECTS:

5

Koha / lokacioni:

E premte 11-13; 13-15, salla D1

Mësimëdhënësi i lëndës:

Prof.asoc.dr. Avdi VISOKA

Detajet kontaktuese:

avdi.visoka@uni-pr.edu

Përshkrimi i lëndës

Kursi Gjuhë frënge1 i drejtohet studentëve të nivelit
fillestarë.
Kursi është hartuar konform Kornizës së Përbashkët
Evropiane për Gjuhët dhe synon nivelet A1 dhe A2
dhe sensibilizimin për nivelin B2.
Kursi mbështet në metodologjitë bashkëkohore të
QNSP (CIEP).

Qëllimet e lëndës:

-

Te njoh terminologjinë juridike frënge;

-

Të sensibilizohet me kulturën frënge në
perspektivën interkulturore;

-

Të fitoj informacione të përgjithshme për
institucionet evropiane dhe ndërkombëtare

Rezultatet e pritura të nxënies:

- Studenti pas këtij kursi duhet të zotëroj nivelin A1
të gjuhës frënge.
- të zotëroj kompetencat e të kuptuarit dhe të
shprehurit me shkrim dhe me gojë;
- të jetë në gjendje të aplikoj dijet profesionale në
ambient frankofon.
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Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

Ligjërata

2

15

30

Ushtrime teorike/laboratorike

2

15

30

Kontaktet me

15 MIN

15

4

Kollokfiume,seminare

2

2

4

Detyra të shtëpisë

1

15

15

Koha e studimit vetanak të

2

15

30

6

2

12

1

1

1

mësimdhënësin/konsultimet

studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për
provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
Totali

126

Metodologjia e mësimëdhënies:

ligjërata, ushtrime, punë në grupe.

Metodat e vlerësimit:

Vlerësimi i parë intermediar: 20%
Vlerësimi i dytë intermediar: 20%
Vijimi i rregullt :10% (vijimi i obligueshëm 75%)
Provimi final: 50%
Total: 100%

Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

Laurence RIEHL, Michel SOIGNET, Marie-Hélène
AMIOT : Le Français des relations européennes et
internationales – Objectif Diplomatie, Hachette,
2006, Paris
Vedat Kokona, Fjalori frëngjisht-shqip, Rilindja,
Prishtinë, 1990.
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Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Ligjerata që do të zhvillohet
A l’accueil f.8
Dans une réception f.12
Dommage… f.15
Java e dytë:
Salutations et présentations f.17
Coup d’œil sur l’Union européenne f.18
Il est sympathique ! f.20
Java e tretë:
Qui fait quoi ? f.22
Une pause f.24
Java e katërt:
Les stéréotypes f.27
Les institutions européennes f.28
Des nouvelles de Bruxelles f.30
Java e pestë:
Vous êtes libre jeudi ? f.33
A la cantine f. 36
Java e gjashtë:
Gérer son temps f.39
Bienvenue à Bruxelles f.41
Testi i parë
Java e shtatë:
Je voudrais parler à Gérard Lavergne f.42
Java e tetë:
Monsieur Hoffmann déteste les boîtes vocales ! f.44
Un forum de discussion f.47
Java e nëntë:
Merci d’éteindre votre portable ! f. 51
Bienvenue à Luxembourg f.52
Un nouveau bureau f.58
Java e dhjetë:
Au ministère français des Affaires étrangères f.61
Java e njëmbedhjetë: A gauche ou à droite ? f.63
Espace public, espacé privé f.67
Bienvenue à Paris f.68
Au restaurant f.70
Java e dymbëdhjetë:
Repas-express.com f.73
Une invitation à dîner f.76
Java e trembëdhjetë:
Boire et manger f.79
Java e katërmbëdhjetë Bienvenue à Strasbourg f.80
Java e pesëmbëdhjetë: Testi i dytë

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studenti dhe profesori duhet të respektojnë Rregulloren e mirësjelljes e miratuar nga
Fakulteti i Filologjisë si dhe Statutin e Kodin e Etikës të Universitetit të Prishtinës.
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