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Referuar Kodit të etikës së UT, miratuar me Vendim Nr. 12, datë
18.04.2011, studentët kanë për detyrë të respektojnë dispozitat e
Kodit të Etikës, Universiteti i Tiranës: a. Të zbatojnë orarin e
mësimit dhe t’u përmbahen rregullave të sanksionuara në Statutin
dhe në Rregulloren e U.T. b. Të paraqiten në mënyrë serioze dhe
dinjitoze në ambjentet e institucionit, që nënkupton një veshje të
përshtatshme, joekstravagante, si dhe përdorimin e një fjalori të
përshtatshëm sipas normave të etikës, moralit dhe të mirësjelljes. c.
Të respektojnë pedagogët, shokët dhe rregullat e mësimit. ....
https://unitir.edu.al/images/dokumenta/Legjislacion/KodiEtikes.pdf
Provim
5
Viti i 1 semestri 2 , 6 orë në javë: 3 orë leksione në javë , 3
ushtrime në javë, orë laborator në javë.
Me Shkrim

Mënyra e Vlerësimit: Provim
Pjesëmarrja dhe aktivizimi
Kontrolli 1
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Detyra Kursi
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100 %
Lëndë e detyrueshme. Disiplinë e formimit të përgjithshëm.
Të përditësojë njohuritë e marra prej studentëve në shkollë
të mesme dhe t’i prezantojë ata me terminologjinë përkatëse
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në fushën e Informatikes përmes praktikimit të aftësive
ndërpersonale, si dhe forcimit e nxitjes së njohurive të
qëndrueshme strukturore, gramatikore e leksikore të
studentëve.
B2 sipas CEFL (Common European Framework of
Languages) Niveli intermediate i anglishtes mbeshtetur ne
shkollen e mesme
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