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Kodi i lëndës Semestri 

Kreditet e lëndës 

Kredite 
Leksione 

Ushtrime/ 
Seminare 

Lab. Detyra 

B-INF-101 I - 3 2 - 5 

Sasia e orëve: 
auditor/jashtë auditorit 

- 42/33 40/10 - 82/43 

Sasia e orëve: Total - 75 50 - 125 

 

Titullari i lëndës: Adriana Thomollari, Master; Anila Priftanji, Master  
 

 Objektivat e lëndës 
 

 

 Lënda ka për qëllim: Të përforcojë dhe thellojë njohuritë në gjuhën e përgjithshme nëpërmjet 
përdorimit të tyre në fushën profesionale përmes kontrollit të njohurive sipas fushave 
përkatëse inxhinierike në gjuhën angleze. Të njihet terminologjia me fjalorë të specialitetit. Të 
aftësojë studentët në komunikimin profesional në gjuhën angleze me gojë dhe me shkrim 
duke praktikuar situata pune reale, projekte, përkthime, kumtesa shkencore, interpretime, etj. 
Të ushtrojë studentët për përdorimin e gjuhës si burim informacioni në fushën profesionale; 
të japë elemente kulturorë të përgjithshëm. 

 Përmbajtja 
 

 

 
 
 
 

Technology and society, technology and work, technological innovation, branches of 
technology, Comparison with adjectives and adverbs, new words and word groups.Studying 
technology, course description, the course and timetable, Present Simple vs. Present 
Continuous, forms of auxiliary verbs. Technology in sport, making recommendations, 
exchanging information, Used to, used for, made of, made from, describing materials, 
intonation for questions. Appropriate technology, difference between products, the inventor, 
Time clauses, Describing motion, numbers and quantities. Crime fighting and security, 
describing function, crime-fighting equipment and devices, short report and linking words. 
Manufacturing, manufacturing processes, CD manufacturing, short sequence, compound 
nouns, present passive. Transport, the car of the future, Less common forms of 
transport/Prediction: will, may, might. High living: skyscrapers, foundation types; Essay written 
test. Medical technology, devices for the elderly and the blind /relative clause. Personal 
entertainment, working in the videogames industry/should, shouldn’t. Information technology, 
CAD, CAM/ Past passive Collocations. Telecommunication, VoIP Phone Systems/ Past 
Simple vs. Present Perfect. Careers in technology,/ CV/ job requirements/Stress in long 
words. Final written test; Oral presentation course work. 

 
Literatura e rekomanduar për lëndën 
 

Eric H. Glendinning, Technology 1-2, Oxford Univ. Press; 
 

     R. Murphy, Basic Grammar in Use; 
 

     Eric H. Glendinning, English for Civil Engineering; 
 

Tekste të komunikimit profesional dhe literaturë nga botime të huaja, si dhe të marra nga   
interneti; 
 

Fjalorë përkatës Anglisht-Shqip dhe Shqip-Anglisht;  
 

 
 
 


