Viti i I-rë
Semestri i I-rë ka gjithësej 28 kredi
Përshrkimi

Lista e moduleve
1.Shkrim Akademik
2.Kompetencat, historia dhe roli
professional në TFGJ
3.Anglisht
4.Gjermanisht
5.Shkencat e sjelljes
6.Edukimi praktik: Orientimi në
multidiciplinaritet

Ects

Teknika të ndryshme të lexuarit dhe të shkruarit akademik
Njohuri të pergjitheshme mbi logopedin ,rolin dhe punen e logopedit

6
6

Shkathtësi aktive dhe pasive të gjuhës
Shkathtësi aktive dhe pasive të gjuhës
Njohuri bazike të komunikimit njerezor duke përfshirë bazat psikologjike dhe
ato të zhvillimit
Aftësi bazike praktike të nevojshme për punën si terapist i gjuhës dhe të folurit
me fokusim në çrregullimet e zhvillimit gjuhësor

3
3
6
4

Semestri iII-të ka gjithësej 32 kredi

Lista e moduleve
1.Shkencat gjuhësore
2.Hyrje në strukturat e sistemit
shëndetësor
3.Shkencat biomjekësore
4.Metodat specifike në TFGJ me
fokusim çrregullimet e gjuhës
5.Edukimi praktik: Orientimi në
TFGJ

Përshkrimi
Aftësi për të përshkruar dhe analizuar gjuhën në nivele të ndryshme gjuhësore
Aftësi të principeve bazike : të sistemit shëndetësor,sigurimeve shoqërore dhe
rregulloreve-politike shëndetësore në Republikën e Kosovës
Njohuri mbi anatomin dhe funksionin e strukturave që përfshihen në
degjim,respiracion ,gëlltitje,fonacion dhe artikulim
Klasifikimi i zhvillimit gjuhësor/ dëgjimi dhe çrregullimi i procesit qëndror
auditiv sipas etiologjisë dhe simptomave
Dallimi i crregullimeve në të folur dhe gjuhë

Ects
6
6
6
8
6

Viti I dytë
Semestri i III-të ka gjithësej 32 kredi
Lista e moduleve
1.Metodat specifike për TFGJ me
fokusim crregullimet e fituara të
gjuhës
2.Arsyeshmëria klnike
3.Dëshmia e bazuar në praktikë
dhe të kuptuarit e hulumtimit
4.Edukimi praktik: Procesi
Diagnostik

Përshkrimi

Ects

Klasifikimi i çrregullimeve të fituara gjuhësore dhe simptomat etiologjike dhe
kompetencat ICF

8

Arsyetimi klinik i çrregullimeve në të folur dhe gjuhë, zë dhe gëlltije
Inkorporimi I principeve të praktikës së bazuar në dëshmi në marrjen e
vendimeve për të ofruar kualitet të lartë të kujdesit klinik
Inkorporojnë aftesitë bazë praktike të nevojshme për punën si terapist i
gjuhës dhe të folurit me fokusim në crregullimet e zhvillimit gjuhësore.

6
6
12

Semestri i IV-të ka gjithësej 32 kredi
Lista e moduleve
1.Metodat specifike në TFGJ me
fokusim çrregullimet e zërit
2.Metodat specifike në TFGJ me
fokusim çrregullimet e të folurit
3.Statistikë dhe Epidemiologji
4.Edukimi Praktik: planifikimi dhe
zbatimi i trajtimit

Përshkrimi

Ects

Klasifikimi I çrregullimeve të zërit dhe simptomat e tyre në lidhje me etiologjin
sipas ICF
Klasifikimi I çrregullimeve të ndryshme të të folurit dhe simptomat e tyre në
lidhje me etiologjin dhe komponentëve të ICF
Aftësohen te kalkulojnë ,interpretojnë dhe përdorin paketat e duhura softverike
për analizimin bazik statistikor
Aftësitë bazike të praktikes së nevojshme për ushtrimin si një terapist i të folurit
dhe gjuhës me fokus në zë dhe çrregullimet e te folurit

6
8
6
12

Viti i tretë
Semestri i V-të ka gjithësej 30 kredi.
Lista e moduleve
1.Hyrje në metodat kualitative dhe
kuantitative të hulumtimit
2.Metodat specifike në TFGJ me
fokusim çrregullimet e gëlltitjes
3.Edukimi praktik: procesi i
terapisë dhe evaluimit

Përshkrimi

Ects

Pasqyrim i metodave te hulumtimit kualitativ kuantitativ për profesionin

6

Klasifikimi i crregullimeve të ndryshme të gelltitjes dhe simptomat e tyre në
lidhje me etiologjinë dhe komponentëve të ICF
Inkorporimi i proceseve terapeutike me fokusim në të gjitha llojet e
komunikimit dhe çrregullimet e gëlltitjes

6
18

Semestri i VI-të ka gjithësej 26 kredi
Lista e moduleve
1.Bashkëpunimi ndërprofesional
2.Çështjet etike dhe diversiteti
3.Hyrje në ekonominë biznesore

Përshkrimi

Ects

Bashkëpunimi i logopedit me profesionistët e ekipit multidiciplinarë
Përfshin principet etike dhe respektin për individin, dallimet gjinore, shoqërore
dhe kulturore në të gjitha profesionet e ushtruara
Njohja me principet e biznesit si pjesë e praktikës së tyre profesionale

4
6

4.Punimi i temës bachelor

Totali i Ects per tri vite te studimeve = 180

4
12

