Formular për SYLLABUS të Lëndës Gjermanishtja e ekonomisë
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:

Fakulteti i Filologjisë, Departamenti e Gjuhës
dhe Letërsisë Gjermane
Gjermanishtja e ekonomisë
Bachelor
zgjedhore
viti i II-të, semestri i IV-të
1+1
5
Ligjerata:

Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Lektor I DAAD-it

Përshkrimi i lëndës

Lënda “Gjermanishtja e ekonomisë” është lëndë
praktike që ju mundëson studentëve të njihen me
terminologjinë gjermane nga fusha e ekonomisë.
Krahas fjalorit mësohen edhe strukturave
gramatikore tipike për komunikimin në ndërmarrje.

Qëllimet e lëndës:

-

të zhvillohen shkathtësitë receptive dhe
produktive të studentit në fushën e
ekonomisë;
të zgjerohet fjalori i studentit me
terminologjinë ekonomike;
të ushtrohet hartimi i letrave të ndryshme
zyrtare;
Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj
lënde, studentët do të jenë në gjendje:
të komunikojnë me folësit e gjermanishtes
në situata konkrete në fushën e ekonomisë;
të hartojnë lloje të ndryshme të letrave
zyrtare;
të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale
në kontekste të ndryshme.

Rezultatet e pritura të nxënies:

-

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike

Orë

Ditë/javë

Gjithësej

1

15

15

1

15

15

1

Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Kollokfiume,seminare

5 min

15

1.15

2

2

4

Detyra të shtëpisë

2

15

30

Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim

3

15

45

3

7

21

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

2

2

4
127.65:25=5.106
5 ECTS

Totali

Metodologjia e mësimëdhënies:

Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:

-ligjërata
-ushtrime
-punimi seminarik (grup punues)
Përdoren metoda të kombninuara dhe qasje
konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta
arritur qëllimin: përmirësimin e shkathtësive
receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes
metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë
individuale, në çifte dhe në grupe. Në pjesën teorike
të lëndës trajtohen elemente të caktuara të
strukturës gramatikore të gjermanishtes që janë në
funksion të realizimit të komunikimit. Studentët
duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim, të
punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të
shtëpisë) edhe në mënyrë të pavarur. .
1. Eismann, V. (2008).
Wirtschaftskommunikation Deutsch.
Muenchen: Langenscheidt
2. Helbig G., Buscha J. (2000):
Übungsgrammatik. München
3. Hall K., Schneider B. (2007):
Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF.
Ismaning Langenscheidts Großwörterbuch
Deutsch als Fremdsprache;
4. Duden Deutsches Universalwörterbuch
(2011), 7. Auflage. Mannheim, Leipzig,
Wien, Zürich: Dudenverlag
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5. tekste të përzgjedhura

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studenti është i obliguar të vijojë ligjerata dhe ushtrime, nese studenti nuk vijon mësimin
me rregull (mungon më shumë se tri hëre atëherë nuk merrë nënshkrimi. Plagjiarizmi dhe
kopjimi në provime janë të dënueshme; studenti merr note negative.Vlejnë kodi e
mirësjelljës si për studentët ashtu edhe për mësimdhënsin.
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