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Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Praktika planifikuese në emergjenca; është një lëndë 
komplekse dhe shumë dinamike që përfshinë  praktikat 
planifikuese në situata emergjence. Ajo studion qëllimin dhe 
fushën e veprimit të planifikimit të emergjencave duke bërë 
përshkrimin e një situate emergjence të thjesht dhe/ose 
komplekse; Legjislacionin në Republikën e Kosovës në lidhje 
me emergjencat. Planin për parandalimin e pasojave të 
katastrofave dhe mënyra praktike e ndërtimit të një plani i tillë 
funksional; Funksionet dhe detyrat e institucioneve për 
ndërtimin e planit të punës mujor të menaxhimit të 
emergjencave, të sektorit për menaxhim të emergjencave ose 
drejtorisë për menaxhim të emergjencave në komunë; 
Ndërtimin e një plan masash për parandalimin e një situate të 
pritshme në një terren të caktuar (tërmet, zjarr, borë e ngricë, 
sulm terrorist, operacion luftarak, përmbytje, rrëshqitje toke, 
aksident ajror, ujor, tokësor, emergjencë teknologjike, sulm 
kibernetikë etj.); Leximin e hartës topografike; Ndërtimin e një 
plani ekonomiko financiar për një situatë të caktuar 
emergjence; Planifikimin e rezervave materiale për situata 
emergjence në nivel qendror e vendor; Njohjen e shenjave më 
të domosdoshme konvencionale që shërbejnë për planifikimin e 
operacioneve të emergjencave; Planet që dikton legjislacioni 
për menaxhimin emergjencave, mënyra e ndërtimit dhe 
elementet përbërëse të tyre; Përpilimin e një urdhri për një 
situatë emergjence; Kontrollin e gatishmërisë së forcave e 
mjeteve për emergjencë, plani i kontrollit dhe përcaktimi i 
gjendjes; Detyrat e drejtueseve për vënien në gatishmëri të 
strukturave vartëse për situata emergjence; Diskutimin e stafit 
për një situatë emergjence për analizën e gjendjes; Përcaktimin 

Njohuritë: 
 Të perfeksionojë dhe detajojë njohjen për 

fatkeqësitë e mundshme. 
 Të dijë të përshkruaj dhe planifikoj një 

situatë emergjence të thjesht ose 
komplekse. 

 Të kuptoj planin e parandalimit të 
pasojave të katastrofave dhe të dijë se si 
mundë të ndërtohet një plan i tillë 
funksional. 

 Të përcaktojë veçoritë që i dallojnë 
praktikat planifikuese në emergjenca, si 
dhe me çfarë parashikimi dhe planifikimi 
mund të krijojë mundësi të përballjes së 
suksesshme me to. 

 Të marre njohuritë e nevojshme për praktikat 
planifikuese në emergjenca në pozicionin e 
menaxherit. 

 
     Aftësitë: 

 Të fitoje aftësi për të vlerësuar dhe 
menaxhuar praktikat planifikuese në 
emergjenca dhe marrjen e vendimeve të 
nevojshme.  

 Të aftësohet në shprehitë për vlerësimin 
e gjendjes dhe përcaktimin e praktikave 
të caktuara planifikuese në emergjenca 
para fatkeqësive.  

 Të aftësohet për ndërtimin e portretit te 
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dhe përzgjedhjen e alternativave për menaxhimin e një situate 
emergjence; Marrjen e vendimit për menaxhimin e një situate 
emergjence etj. 
Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentëve  me njohuritë 
nga fusha e praktikave planifikuese në emergjenca, si gjatë 
procesit të parandalimit ashtu edhe për reagimin dhe 
eliminimin e pasojave e vendosjen e normalitetit. 
 

menaxherit në planifikimin e 
emergjencave. 

 Të fitohen shprehi për punën me njerëz 
në praktikat e planifikimit në 
emergjenca, duke forcuar karakterin e 
vetvetes si menaxher.  

 5. Të fitojnë aftësi për të kryer detyrën e 
menaxherit në operacionin e planifikimit 
të emergjencave dhe  të merr vendime 
për menaxhimin e një situate 
emergjence. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Power Point, ushtrime në fleta të mëdha    
Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve, analiza, hulumtime dhe ushtrime  individuale dhe 
ekipore.   
Rast studimi apo detyrë  (për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 
Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave matematikore 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

 Prezantimi dhe puna grupore: 0-4 % 
 Prezantim Individual: 0-3 % 
 Aktiviteti: 0-3 % 
 Punim seminarik: 0-10 % 
 Testi i I:  0-15 % 
 Testi i II: 0-15 % 
 Provim përfundimtar: 0-50% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë) 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 
Ligjërata Ushtrime 

 Vijimi i Ligjëratave, 
 Pjesëmarrje aktive, 
 Punime seminarike, projekte, 
 Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime, 
 Provimi përfundimtar. 

 Pjesëmarrje në ushtrime, 
 Puna individuale dhe grupore ne raste 

studimi, 
 Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime 2 15 30 
Punë Praktike 2 10 20 
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak 1 15 15 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 5 2 10 
Projektet propozimet 5 2 10 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 7 ECTS 
kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 175 orë  

Ngarkesa  
totale:   

175 
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Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë – Hyrje, Qëllimi dhe fushëveprimi i 
planifikimit të emergjencave për përshkrimin e një 
situate emergjence të thjesht dhe/ose komplekse 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 1 – 15 

3 Ushtrime individuale dhe debat 
për fushëveprimin dhe 
planifikimin emergjent, 
planifikimi afat shkurtër dhe 
afatgjatë. 

2 

2 Java e dytë - Legjislacioni në Republikën e Kosovës në 
lidhje me emergjenca. Plani për parandalimin e pasojave 
të katastrofave dhe menyra praktike e ndërtimit të një 
plani i tillë funksional  
Literatura Bazë:  
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 16 - 25 

3 Debat në lidhje me  
legjislacionin aktual vendor si 
dhe planet që dikton 
legjislacioni për menaxhimin 
emergjencave, Krahasim i 
legjislacionit vendor, Evropian 
dhe ndërkombëtar. 

2 

3 Java e tretë - Funksionet dhe detyrat e institucioneve 
për ndërtimin e planit të punës mujor të menaxhimit të 
emergjencave, të sektorit për menaxhim të emergjencave 
ose drejtorisë për menaxhim të emergjencave në komunë 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 26 - 40 

3 Ushtrime individuale dhe të 
përbashkëta mbi funksionet dhe 
detyrat e organizmave të 
caktuar dhe diskutimet në grup, 
hartimi i detyrave të 
menaxherit  për planifikim në 
emergjenca. 

2 

4 Java e katërt – Ndërtimi i një plan masash për 
parandalimin e një situate të pritshme në një terren të 
caktuar (tërmet, zjarr, borë e ngricë, sulm terrorist, 
operacion luftarak, përmbytje, rrëshqitje toke, aksident 
ajror, ujor, tokësor, emergjencë teknologjike, sulm 
kibernetikë etj.) 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 41 - 50 

3 Ushtrime individuale për 
detyrat dhe përgjegjësit 
planifikuese në emergjenca dhe 
diskutimet ne grup, ndërtimi i 
skemës se organizimit te 
strukturave te gatishmërisë për 
menaxhimin e emergjencave 
dhe diskutimet ne grup. 

2 

5 Java e pestë – Leximi i hartës topografike  
Literatura Bazë:  
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 51 - 65 

3 Ushtrime individuale për 
leximin dhe përdorimi i hartave 
topografike në emergjencat dhe 
diskutimi në grup.  

2 

6 Java e gjashtë - Ndërtimi i një plani ekonomiko 
financiar për një situatë të caktuar emergjence 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 66 - 75 
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Përgatitja e metodologjisë së 
hartimit të planifikimit të 
emergjencave dhe ndërtimi i 
një plani ekonomiko financiar, 
diskutimi në grup për analizën 
e rrezikut dhe gabimet në 
parallogaritje. 

2 

7 Testi i parë 
Java e shtatë - Planifikimi i rezervave materiale për 
situata emergjence në nivel qendror e lokal  
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 76 - 90 

3 Ushtrime individuale dhe debat 
për planifikimin e rezervave 
shtetërore si dhe sigurimin e 
tyre në nivel lokal dhe qendror. 

2 

8 Java e tetë - Njohja e shenjave më të domosdoshme 
konvencionale që shërbejnë për planifikimin e 
operacioneve të emergjencave 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 91 - 100 

3 Ushtrime individuale dhe në 
grup në lidhje me njohjen 
shenjave konvencionale dhe 
rëndësinë e tyre në planifikimin 
e emergjencave. 

2 
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9 Java e nëntë - Planet që dikton legjislacioni për 
menaxhimin emergjencave, mënyra e ndërtimit dhe 
elementet përbërëse të tyre 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 101 - 115 
 

3 Ushtrime individuale dhe debat 
për planifikimet e 
specializuara, detyrat dhe 
përgjegjësitë për parandalimin 
dhe lehtësimin e situatave të 
emergjencave. 

2 

10 Java e dhjetë - Përpilimi i një urdhri për një situatë 
emergjence 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 116 - 125 

3 Ushtrime individuale dhe 
grupore rreth përpilimit të një 
urdhri për një situatë 
emergjente. 

2 

11 Java e njëmbëdhjetë - Kontrolli i gatishmërisë së forcave 
e mjeteve për emergjencë, plani i kontrollit dhe 
përcaktimi i gjendjes 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 126 - 135 

3 
 
 
 
 
 

Ushtrime individuale dhe në 
grup, diskutimi në lidhje me 
gatishmërinë e forcave 
emergjente dhe planin e 
kontrollit. 

2 

12 Java e dymbëdhjetë - Detyrat e drejtueseve për vënien 
në gatishmëri të strukturave vartëse për situata 
emergjence 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 136 - 145 
 

3 Ushtrime individuale dhe në 
grup, evidencimi i burimeve 
dhe kapaciteteve për mundësin 
e përkujdesit për shëndetin 
publik te vendit në rastin e 
emergjencave dhe diskutimi i 
tyre me studentet. 

2 

13 Testi i dytë 
Java e trembëdhjetë - Diskutimi i stafit për një situatë 
emergjence për analizën e gjendjes 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 146 - 160 
 

3 Ushtrime individuale për 
përgatitjen e gjithë komunitetit 
në raste të emergjencave dhe 
diskutimi në grup (Parandalimi, 
mbrojtja, zbutja, reagimi, 
rikuperimi). 

2 

14 Java e katërmbëdhjetë - Përcaktimi dhe përzgjedhja e 
alternativave për menaxhimin e një situate emergjence  
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 161 - 175 
 

3 Ushtrime individuale dhe debat 
për ushtrimin, dizajnimin dhe 
sfidat e zhvillimit të programit 
të emergjencave. Ndërtim 
situatash për tërmetin, për 
përmbytjet, për bllokimet nga 
dëbora, për rrëshqitjet e tokës, 
për zjarret, për emergjencat 
industriale dhe teknologjike, 
pre sulmi terrorist, për 
aksidentet e mëdha rrugore, për 
epidemitë, për konfliktet, për 
problemet sociale, për 
kibernetikën. 

2 

15 Java e pesëmbëdhjetë – Marrja e vendimit për 
menaxhimin e një situate emergjence 
1. “Praktika planifikuese në emergjenca”  
Ibush Luzha, viti 2018, faqe 176 - 185 
 
 

3 Ushtrime individuale dhe debat 
për vlerësimet dobësive dhe 
pikave kritike të infrastrukturës 
së menaxhimit të emergjencave  
(Formimi i ekipit, misioni, 
funksioni, konsultimet, 
vlerësimi i dëmit, masat për 
rikuperim etj.). 
 
 
 

2 
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VËREJTJE 

Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.  
Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo 
rast studimi lidhur me temën e ligjëruar. Rezultatet e arritura nga ajo detyrë, grupet e studentëve 

duhet t'i prezantojnë dhe diskutojnë ato në orën e ushtrimeve 
VËREJTJE PËR STUDENTIN 

 Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe 
rregullat shkollore;  

 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe punimet seminarike,  të jetë  i 
vëmendshëm në orën mësimore;  

 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e dokumentit identifikues në teste dhe provim;  
 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti  duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna 

nga mësimdhënësi për realizimin e hulumtues dhe teknik të punimit;  
 Testet dhe provimet vlerësohen individualisht për secilin student. Prandaj, studentet duhet 

të përqendrohen vetëm në njohuritë personale.  
 Shkelja eventuale e këtyre parimeve etike (rregullave) ndëshkohet konform normave të 

parapara me ligj.      
 

Profesori i lëndës: 
______________________ 
 Prof. Ass. Dr. Ibush Luzha 

 

 


