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PROGRAMI 

1. Numri  i  krediteve:  
 

2. Qëllimi i kësaj lënde:  

Tregoni si lënda kontribuon në programin e studimit dhe jepni në mënyrë racionale 
qëllimin e lëndës duke  dhënë  edhe cfarë do të mësojë studenti në këtë lëndë, që e 
diferencon atë nga të tjerat. 

 

3. Rezultatet e të mësuarit (LOs) nga studenti  në këtë lëndë: 

Përcaktoni (në gjerësi dhe thellësi) se cfarë: 

- Njohurish do të mësojë 
- Aftësish praktike do të fitojë 
- Do të jetë i gatshëm të bëjë  

studenti me përfundimin me sukses të kësaj lënde.  

Normalisht numri i LOs të lëndës, nuk e kalon 5. 

 

4. Përmbajtja e temave  

Jepni përmbajtjen e lëndës sipas  renditjes së zhvillimit të tyre, së bashku me kohëzgjatjen 
e tyre në orë. 

 

5. Njohuritë pararendëse 

Tregoni  cfarë lëndësh, ose njohurish duhet të dijë studenti, që të përmbush LOs të kësaj 
lënde 

 

6. Vlerësimi 

Tregoni mënyrën dhe shpërndarjen e vlerësimit përfundimtar  në funksion të përmbushjes 
së LOs të lëndës( shembull) 

 

Elementi  didaktik % në notë  Qëllimi dhe 
përshkrimi i 
vlerësimit  

Ushtrime  10 1 kontroll pas javës 
6 për njohuritë e 
fituara 
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Laboratore  15 Vlerësimi i aftësive 
të fituara  

Detyra  10 Vlerësimi i LOs  

Seminare/kontrolle  5 Vlerësimi i forcës së 
argumentimit, pas 
javës 8 

Provimi përfundimtar  60 Shkrim dhe me gojë 

Vlerësimi  100  

 

7. Tipologjia didaktike 

Tregoni elementët  didaktikë që përdoren në këtë lëndë 

Elementët 
didaktikë 

Kredite Orë studimi në: 

Auditor Studim indiv. 

Leksione     

Ushtrime     

Laboratore     

Detyra     

Projekte     

Vizitë mës.   - 

 

8. Detyrime  

Listoni detyrimet e studentit. 

a. Sasia: (sa orë?) 

 laboratore:   

 detyra :  

b. Emërtimi i detyrave/projekt. dhe laboratorëve: 

 Laboratori: 
1. ........................................ 
2. ........................................ 
3. ........................................ 

 Detyra  
1 ....................................... 
2 ....................................... 
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9. Pjesëmarrja  

Tregoni kontrollin e frekuentimit dhe elementë të tjerë të pjesëmarrjes së studentit në 
laboratorë, punë të pavarur, vizita mësimore etj 

 

10. Literatura 

Jepni literaturën bazë dhe ndihmëse që rekomandohet gjatë të mësuarit të kësaj lënde. 
Listoni elementë të tillë si libra në gjuhë shqipe dhe  të huaj, materiale të shkruara, 
manuale, standarte, software dhe  materiale të tjera të rekomanduara.  

Tregoni si do tu jepen studentëve materialet e shkruara. 

 


