FAKULTETI I SHKENCAVE TË NATYRËS
DEPARTAMENTI I BIOLOGJISË

CIKLI II MASTER I SHKENCAVE BIOLOGJI MOLEKULARE
PROGRAMI I LËNDËS:GJUHЁ SHKENCORE ANGLEZE
Aktiviteti mësimor

Leksione

Ushtrime

Detyrimi i studentit

Studim individual
Gjuha e zhvillimit të mësimit
Tipologjia e lëndës/ Lloji i
lëndës/ Kodi i lëndës
Kodi i etikës
Mënyra e shlyerjes
Kredite
Zhvillimi i Mësimit
Zhvillimi i Provimit

Vlerësimi, Nota, Provim

Konceptet
themelore

Objektivat

Totale

45 orë

Orë mësimore

Laboratore Praktikë

-

45 orë

Anglisht
E / E detyrueshme /
Referuar kodit të etkës së UT, miratuar me Vendim nr.12,
datë 18.4.2011
Provim përfundimtar dhe vlerësim i vazhduar gjatë ushtrimeve
dhe detyrave të kursit.
4
Viti I, Semestri I, 14 javë: 3 orë seminar/javë.
Provimi shlyhet në fund të semestrit dhe bëhet me shkrim.
Provimi ka 70 pikë dhe minimumi për të kaluar është 45 pikë
Pjesëmarrja dhe aktivizimi
10%
Detyra kursi: 1
20%
Praktika
Provimit final
70%
Gjithsej
100%

Gjuha shkencore Angleze specifike për studentët e degës së Biologjisë ofron mundësi
zgjerimi dijesh për të gjithë ata studentë që janë të interesuar ta ndërtojnë karrierën e
tyre profesionale si në sektorin publik, ashtu dhe në atë privat si ekspertë të të
biologjisë duke studiuar e duke marrë njohuri dhe koncepte nga leximi në gjuhën
Angleze, gjuhë e cila është e larmishme dhe ka një bollshmëri librash, artikujsh,
revista shkencore etj, ku studentët duke pasur njohuritë e duhura në këtë gjuhë mund
të lexojnë dhe të hulumtojnë ne biologjinë dhe kulturën angleze për të lehtësuar
komunikimin ndërkulturor. Programi ka për qëllim të pajisë studentët me një gamë të
gjërë njohurish dhe konceptesh në gjuhën angleze respektivisht në fushën e
biologjisë.
Zhvillimi i gjuhës së huaj (Anglisht), me studentët e degës së biologjisë ka për
qëllim: zgjerimin e fjalorit, i cili fokusohet me shumë në fushën në të cilën studiojnë
studentet. Në gjuhën angleze është shumë e rëndësishme njohja e fjalorit specifik për
të bërë të mundur hulumtim në degën që ato studiojnë në literaturën e huaj, e cila
është mjaft e bollshme. Një arsye tjetër është edhe pjesëmarrja në workshope,
seminare, konferenca. Pra, qëllimi është që studentët të forcojnë vetëbesimin në
gjuhën angleze për nevojat e tyre të cilat janë të lidhura me degën në të cilën ato
studiojnë.
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