TEST HYRËS
Gjatë periudhës së regjistrimit në kurset e
gjuhës, do të zhvillohen teste hyrëse. Testi është
falas. Qëllimi është të përcaktohet niveli i
njohurive të gjuhës sipas standarteve QCER
(Kuadri i përbashkët evropian për gjuhët) në
mënyrë që studenti të mund të ndjekë kursin
më të përshtatshëm për të. Në asnjë rast,
rezultati i këtij testi, nuk do të konsiderohet si
vlerësim i nivelit të njohjes së gjuhës.
Duhet të zhvillojë një test hyrës:
Ai që ka njohuri të gjuhës italiane (sepse ka
ndjekur kurse më parë, sepse ka studiuar në
mënyrë të pavarur apo sepse ka jetuar në Itali)
dhe është në gjendje të ndërtojë tekste me gojë
dhe me shkrim.
Ish studentë që nuk kanë ndjekur kurse pranë
IIC-së prej 12 apo më shumë muajsh.
Testi do të zhvillohet vetëm nëpërmjet lënies së
takimit: corsi.iictirana@esteri.it
Testi, i cili zgjat rreth një orë, zhvillohet
me shkrim.

Shënim: Instituti Italian i kulturës ndjek një
protokoll shëndetësor shumë të rreptë për
parandalimin e përhapjes së Covid 19: të
gjithë studentët duhet të mbajnë gjithmonë
maskë dhe të jenë të pajisur me dizifektant
për duart. Vendqëndrimi në klasë do të
respektojë distancën e sigurisë prej rreth
2 metra.

DATAT E
ÇERTIFIKIMEVE

2021 - 2022
CELI
22
14
21
22

CILS
02 dhjetor 2021
07 prill 2022
31 MAJ 2022
15 dhjetor 2022

nëntor 2021
mars 2022
qershor 2022
nëntor 2022

!

Instituti ofron kurse përgatitore për çertifikatat
CILS dhe CELI – 10 orë mësimi gjithsej

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI TIRANA
PALLATI I KULTURËS, (K.II)
SHESHI SKËNDERBEJ, 1010 TIRANA
TEL.: +355 4 2379580
iictirana@esteri.it - www.iictirana.esteri.it
www.iictirana.esteri.it
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Pse duhet të studioni gjuhën italiane
pranë Institutit Italian të Kulturës në Tiranë

Instituti Italian i Kulturës në Tiranë, organizëm
zyrtar i Shtetit Italian, synon të promovojë dhe
përhapë gjuhën dhe kulturën italiane në
Shqipëri nëpërmjet organizimit të aktiviteteve
kulturore.

Instituti Italian i Kulturës i Tiranës organizon
kurse të gjuhës dhe kulturës italiane që prej vitit
1994, si dhe kurse trajnimi dhe kualifikimi për
mësuesit e italishtes si GJ2.
Kurset e gjuhës së Institutit ndahen në 6 nivele
kompetencash gjuhësore-komunikative të
propozuara nga Kuadri i Përbashkët Evropian i
Referencës së Këshillit të Evropës, nga A1 te C2.
Përveç se në klasë, kurset mund të zhvillohen
edhe online.
Mësuesit tanë janë shumë të kualifikuar dhe të
specializuar në mësimin e gjuhës italiane.
Nxënësit tanë zhyten në një atmosferë italiane,
e favorizuar nga shumë aktivitete kulturore të
promovuara nga Instituti.
Instituti Italian i Kulturës është seli e provimeve
të çertifikimit CELI në marrëveshje me
Universitetin për të Huaj të Perugia-s dhe CILS
në marrëveshje me Universitetin për të Huaj të
Siena-s. Të dy çertifikimet janë pjesë e
Shoqatës CLIQ (Çertifikimi i Cilësisë së Gjuhës
Italiane) dhe njihen nga Ministria Italiane e
Punëve të Jashtme dhe Ministria shqiptare e
Arsimit dhe Sportit.
Instituti ofron kurse përgatitore për çertifikatat
CILS dhe CELI.

Kurse intensive B2
Sesionet

10 ORË NË JAVË
Kohëzgjatja

5 tetor 2021 – 19 nëntor 2021
I
II
18 janar 2022 – 4 mars 2022
III 8 mars 2022 – 22 prill 2022
IV 26 prill 2022 – 14 qershor 2022

70 orë

Frekuentimi

E martë
E enjte
E premte

Kuota
e regjistrimit

17.500 Lekë

!

Kurset e nivelit B2 përfshijnë edhe 10 orë
mësim përgatitje për mbrojtjen e gjuhës italiane
dhe përfundojnë në kohën e duhur për të bërë
të mundur çertifikimin e gjuhës nëpërmjet
dhënies së provimeve CELI apo CILS!

Kurse intensive A1/A2/B1

9 orë në javë

Sesionet

Kohëzgjatja

Frekuentimi

Kuota
e regjistrimit

18 tetor 2021 –3 dhjetor 2021
I
II
17 janar 2022 –2 mars 2022
III
7 mars 2022 –22 prill 2022
IV 26 prill 2022 –13 qershor 2022

60 orë

E hënë
E mërkurë
E premte

15.000 Lekë

Kurse intensive A1/A2
Niveli

Adoleshentë

Kohëzgjatja

Frekuentimi

a1

60 orë

2 orë / ditë

a2

60 orë

2 orë / ditë

Kuota e regjistrimit
15.000 Lekë

Studentët e regjistruar në një prej kurseve tona do
të kenë të drejtën për një zbritje prej 10% në
regjistrimin e kursit të ardhshëm.
Sipas kërkesës ofrojmë kurse private
individuale si dhe kurse në grup jashtë
ambienteve të Institutit.
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KURSE VERORE INTENSIVE

NGA MESI I QERSHORIT DERI NË FUND TË KORRIKUT
Niveli

Kohëzgjatja

Frekuentimi

Kuota e regjistrimit

A1 + A2

100 orë

4 orë / ditë

22.000 Lekë

B1

60 orë

4 orë / ditë

B2

60 orë

4 orë / ditë

13.500 Lekë

Pagesa e plotë e kursit duhet të kryhet në momentin e
regjistrimit, nëpërmjet derdhjes së shumës në bankë
ose me kartë krediti pranë IIC-së. Regjistrimi në kurs
është i vlefshëm vetëm pas kryerjes së pagesës.
Nuk pranohen prenotime.
Shuma e paguar do të kthehet vetëm në rast anullimi të
kursit, përmes transfertës bankare në një llogari
rrjedhëse në Lekë.
Vendet janë të kufizuara. Regjistrimet merren në
konsideratë sipas rendit të mbërritjes së tyre. Me
plotësimin e vendeve, pranohen regjistrime vetëm në
rast se krijohen vende të lira.
Kursi do të nisë vetëm nëse, pas përfundimit të
periudhës së regjistrimit, do të ketë një numër minimal
të regjistruarish. Numri minimal i studentëve mund të
ndryshojë në bazë të nivelit, të programit apo me
vendim të Drejtorisë së IIC-së. Në rast se numri i të
regjistruarve do të variojë nga 3 në 5, do të ofrohet
mundësia për të ndjekur një kurs me kohëzgjatje 30/40
orë, gjithmonë në orarin e përzgjedhur nga të
regjistruarit.
Nuk është e mundur të zhvillohen orët e humbura të
mësimit duke ndjekur kurse që zhvillohen në orare
të tjera.
Pagesa për librat nuk përfshihet në kuotën e
regjistrimit të kursit.

