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Formular për SYLLABUS të Lëndës English I 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Juridik 

Titulli i lëndës: English I 

Niveli: BA 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 2 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni: Gr IV : 15:00 – 17:00 –Gr V: 17:00-19:00 E 

martë në S2; Gr.VI:16:00-18:00 e Mërkurë në 
Amfiteatër 

Mësimëdhënësi i lëndës: Arta Vinca, PhD Cand.  

Detajet kontaktuese:  Arta.vinca@uni-pr.edu 

 

Përshkrimi i lëndës Gjuha angleze në Fakultetin Juridik është 

Anglishte për qëllime specifike me fokus në lëminë 

e terminologjisë dhe profesionit juridik. Lënda 

është obligative dhe ofrohet në vit të parë.  
  

Qëllimet e lëndës: Qëllimi i mësimit të gjuhës angleze në Fakultetin 

Juridik është që studentët të aftësohen që ta 

kuptojnë dhe ta përdorin gjuhën angleze në lëminë 

juridike, si dhe të aftësohen për ta përdorë 

literaturën nga kjo lëmi gjatë studimeve dhe gjatë 

punës profesionale, hulumtuese dhe shkencore. 

Qëllimi i parashtruar realizohet me analizimin e 

teksteve përkatëse. Kështu, studentët njihen me 

leksikun karakteristik në kontekstin burimor të tij.  

 

Leksionet e zgjedhura nga literatura përkatëse, 

përfshijnë terminologjinë themelore juridike që 

mundësojnë dhe nxisin punën e mëtutjeshme të 

pavarur. Në këtë mënyrë studentët, gradualisht, 

fitojnë shprehi që të mendojnë, flasin dhe të marrin 

shënime në gjuhën angleze. Nëpërmjet ushtrimeve 

të ndryshme gjuhësore, gramatikore dhe 

sintaksore, sqarohen problemet gjuhësore që hasen 

në leksionet përkatëse. Qasja e këtillë bazohet në 

faktin se studentët kanë njohuri të përgjithshme 

elementare paraprake dhe njohin “sistemin” e kësaj 

gjuhe. Në këtë kuptim, mësimi i gjuhës 

profesionale ka domethënien e një kursi më të lartë 

(specialistik) e jo të kursit fillestar. Gjatë kësaj, 
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duhet pasur parasysh faktin se nëpërmjet kësaj 

lënde mësohet gjuha angleze në profesion e jo 

studimi i vetë profesionit.    
 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që:  

1. Të përdorë literaturë të lëmit të drejtësisë në 

gjuhën angleze dhe të pajiset me njohuritë e 

nevojshme për çështjen përkatëse. 

2. Të aftësohet që të zgjerojë njohuritë e veta 

profesionale duke shfrytëzuar literaturë të 

shumëllojshme të këtij lëmi dhe të familjarizohet 

me terminologjinë juridike në gjuhën angleze. 

3. Njohuritë dhe shkathtësitë e fituara në këtë kurs 

të ushtrohet t’i shfrytëzojë për punë të mëtutjeshme 

kërkimore e shkencore, duke pasur parasysh 

ekzistimin e literaturës së begatë që ekziston në 

këtë gjuhë nga ky lëmë, si dhe mundësitë e mëdha 

që i ofron Interneti. 

4. Të kuptojë problemet gjuhësore që hasen në 

leksikonet përkatëse dhe të njoh “sistemin” e kësaj 

gjuhe.   
 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 3  6 

Ushtrime teorike/laboratorike    

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1 1 

Ushtrime  në teren    

Kollokfiume,seminare    

Detyra të  shtëpisë    

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

2 1 2 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 3 6 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

2 3 6 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 3 3 

Totali  
 

10 14 24 
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Metodologjia e mësimëdhënies:   Kursi organizohet në formë të ligjëratës, 

diskutimeve për temat përkatëse, punës individuale 

(përgatitja e prezantimeve të temave të ndryshme 

dhe paraqitja e tyre para studentëve) dhe punës në 

grupe (përgatitja e gjykimeve të simuluara). 

  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 20 % 

Vlerësimi i dytë: 20 %  

Detyrat e shtëpisë dhe angazhime tjera: 10 %  

Vijimi i rregullt: 10 %  

Provimi final: 40 %  
 

Literatura  

Literatura bazë:   1. Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR LAWYERS, 
Zagreb, 2003.  
 2. Vesel Nuhiu - ENGLISH GRAMMAR EXERCISES, 
Prishtinë, 1996. 

Literatura shtesë:   1. Alison Riley - ENGLISH FOR LAWYERS, Macmillan 
Publishers, 1991. 
2. Tony Honoré – ABOUT LAW - An Introduction, 
Clarent Press, Oxford, 1995. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Crime, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 81. 

Java e dytë: Present continuous tense, Vićan, Pavić, Smerdel – 

ENGLISH FOR LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 81. 

Java e tretë: Death and the Law, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH 

FOR LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 87. 

Java e katërt: Conditional Sentences, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH 

FOR LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 87. 

Java e pestë:   The Death Penalty, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH 

FOR LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 92.   

Java e gjashtë: Relative Clauses, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 92. 

Java e shtatë:   Marriage, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 97.  

Java e tetë:   Future Tense, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 97. 

Java e nëntë:   Divorce, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, 102. 

Java e dhjetë: Word Formation, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 102. 

Java e njëmbedhjetë: Wills and Inheritance, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH 

FOR LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 107. 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
- Vijimi i rregullt në ligjërata dhe mbajtja e qetësisë në mësim 

- Hyrja në sallë me kohë dhe shkyçja e telefonave celular. 

 
 
 
 
 
 
 

Java e dymbëdhjetë:   Reported Speech, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 107. 

Java e trembëdhjetë:     The Legal Character of International Law, Vićan, Pavić, 

Smerdel – ENGLISH FOR LAWYERS, Zagreb, 1996, 

faqe 113. 

Java e katërmbëdhjetë:   Adverbs, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 113. 

Java e pesëmbëdhjetë:    Conflict of Laws, Vićan, Pavić, Smerdel – ENGLISH FOR 

LAWYERS, Zagreb, 1996, faqe 152.  


