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Vendim 
Nr. 78, datë 13.07.2017 

 
PËR NJË RIORGANIZIM NË PROGRAMET E STUDIMIT “BACHELOR NË 

GJUHË ANGLEZE” DHE “BACHELOR NË GJUHË ITALIANE”  
 
Mbështetur në nenin 25, pika 7 në ligjin nr.80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin 

shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë”, Udhëzimin nr. 

15, datë 04.04.2008 “Për organizimin e studimeve në institucionet publike të Arsimit të 

Lartë”, Standardet shtetërore të cilësisë për vlerësimin dhe akreditimin e programeve të 

studimeve të ciklit të parë të institucioneve të arsimit të lartë, miratuar me urdhër nr. 

134, datë 21.03.2011, Senati Akademik në mbledhjen e datës  13.07.2017 

 
VENDOSI: 

 
1. Të miratojë ndryshimet deri  ne masen 20% (24 kredite) në funksion të 

riorganizimit të programeve të studimit “Bachelor në gjuhë angleze” dhe 

“Bachelor në gjuhë italiane” si më poshtë: 

 

a) Në programin e studimit “Bachelor në gjuhë angleze”: 

 

• Lënda ENG 282 Letërsi angleze (8 kredite, ngarkesë 3 leksione/3 

seminare, semestri i dytë, viti i dytë) ndahet në dy module me nga 4 kredite 

secili për semestër, viti i dytë, ngarkesë 1 leksion/2 seminare. Kodi mëmë i 

lëndës do të jetë ENG 282 tek i cili do të pasqyrohet vlerësimi përfundimtar 

i lëndës, bashkim i dy vlerësimeve semestrale të moduleve. Modulet do të 

emërtohen ENG 282-1 Letërsi angleze 1 dhe ENG 282-2 Letërsi angleze 2. 

• Lënda ENG 381 Letërsi amerikane (8 kredite, ngarkesë 3 leksione/3 

seminare, semestri i parë, viti i tretë) ndahet në dy module me nga 4 kredite 

secili për semestër, viti i dytë, ngarkesë 1 leksion/2 seminare. Kodi mëmë i 

lëndës do të jetë ENG 381 tek i cili do të pasqyrohet vlerësimi përfundimtar 

i lëndës, bashkim i dy vlerësimeve semestrale të moduleve. Modulet do të 

emërtohen ENG 381-1 Letërsi amerikane 1 dhe ENG 381-2 Letërsi 

amerikane 2. 

• Lënda ENG 151 Gramatikë angleze (8 kredite, ngarkesë 3 leksione/3 

seminare, semestri i dytë, viti i parë) ndahet në dy module me nga 4 kredite 
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secili për semestër, viti i dytë, ngarkesë 1 leksion/2 seminare. Kodi mëmë i 

lëndës do të jetë ENG 151 tek i cili do të pasqyrohet vlerësimi përfundimtar 

i lëndës, bashkim i dy vlerësimeve semestrale të moduleve. Modulet do të 

emërtohen ENG 151-1 Gramatikë angleze 1 dhe ENG 151-2 Gramatikë 

angleze 2. 

 

 

b) Për programin e studimit “Bachelor në gjuhë italiane”: 

 

• Lënda ITA 282 Letërsi italiane (8 kredite, ngarkesë 3 leksione/3 

seminare, semestri i dytë, viti i dytë) ndahet në dy module me nga 4 kredite 

secili për semestër, viti i dytë, ngarkesë 1 leksion/2 seminare. Kodi mëmë i 

lëndës do të jetë ITA 282 tek i cili do të pasqyrohet vlerësimi përfundimtar i 

lëndës, bashkim i dy vlerësimeve semestrale të moduleve. Modulet do të 

emërtohen ITA 282-1 Letërsi italiane 1 dhe ITA 282-2 Letërsi italiane 2. 

• Lënda ITA 260 Kulturë italiane (8 kredite, ngarkesë 3 leksione/3 

seminare, semestri i dytë, viti i dytë) ndahet në dy module me nga 4 kredite 

secili për semestër, viti i dytë, ngarkesë 1 leksion/2 seminare. Kodi mëmë i 

lëndës do të jetë ITA 260 tek i cili do të pasqyrohet vlerësimi përfundimtar i 

lëndës, bashkim i dy vlerësimeve semestrale të moduleve. Modulet do të 

emërtohen ITA 260-1 Kulturë italiane 1 dhe ITA 260-2 Kulturë italiane 2. 

• Lënda ITA 151 Gramatikë italiane (8 kredite, ngarkesë 3 leksione/3 

seminare, semestri i dytë, viti i parë) ndahet në dy module me nga 4 kredite 

secili për semestër, viti i dytë, ngarkesë 1 leksion/2 seminare. Kodi mëmë i 

lëndës do të jetë ITA 151 tek i cili do të pasqyrohet vlerësimi përfundimtar i 

lëndës, bashkim i dy vlerësimeve semestrale të moduleve. Modulet do të 

emërtohen ITA 151-1 Gramatikë italiane 1 dhe ITA 151-2 Gramatikë 

italiane 2. 
 

2. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Departamenti i Gjuheve të Huaja. 

3. Vendimit regjistrohet dhe arkivohet. 

4. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

 
KRYETARI I SENATIT AKADEMIK 

Prof. Dr. Roland ZISI 
 

 

Ky dokument përpilohet në 3 (tri) kopje. 

 


