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Lënda E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E  NJERIUT 
Viti I Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 6 

Semestri  I 
Javët 
mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

2 1 
Metoda e 
mësimit 

Ligjërata, ushtrime, punime, konsultime, teste, raste studimi, detyra, ushtrime, 
etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Mr.Sc. Blerim Burjani 
Tel/mob 044 - 502 - 546 
e-mail burjani@yahoo.com 

Asistenti  
Tel/mob  
e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i studimit është pasija me njohuri 
themelore  nga fusha e të drejta të njeriut, duke 
pas parasysh zhvillimi e hershëm të të drejtave e 
deri në kohën e sotme të zhvillimeve nga kjo 
fushë e rëndësishme.Studentet do te kenë 
mundësin të paisen me njohur nga kjo fushë nga 
periudhat e dnryshme të zhvillimit të të drejtave 
të njeriut.   

Studentet do të përfitojn njohuri mjaft të 
gjera nga fusha e të drejtave të njeriut duke 
përfshi këtu edhe zhvillimi e mendimit kritik 
dhe për angazhimin e tyre në të ardhmen për 
një shoqëri bashkohore dhe pa diskriminim 
në rrafshe të shumta te jetës 
njerëzore.Ata(studentet) do te kanë mundësin 
gjithashtu të vizitojn edhe Omudspersonin e 
Kosovës dhe institucione tjera për të mbledhë 
sa më shumë informata nga fusha përkatëse. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore në Poëer Point,    
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,punime 
seminarike. 

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

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

http://www.kolegjibiznesi.com/
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Vlerësimi i parë: 30% 
Vlerësimi i dytë   25% 
Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 
Vijimi i rregullt  5% 
Provimi final    30% 

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 ne ushtrime 
Puna individuale dhe grupore ne raste 
studimi, 
Pjesëmarrje diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 
Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime 1 15 15 
Punë Praktike 1 15 15 
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Ushtrime në teren 2 5 10 
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 1 10 10 
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 2 5 10 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 150 orë  

Ngarkesa  
totale:   

150 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Hyrje në të Drejtat  e Njeriut 
Mr.sc.Blerim Burjani ,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të 
Njeriut,fq3-10, 2005 
Mr.Sc.Blerim Burjani ,Lirit dhe të drejtat e 
njeriut, fq15, 2005,Prishtinë 

  2 Të Drejtat e Njeriut 1 
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2 Mendimtarët e parë për të drejtat e njeriut 
 
Prof.Mr.Blerim Burjani ,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të 
Njeriut,fq11-18, 2005,Prishtinë 
Huma Right Ëatch,publication, pg 1-8 

  2 Kontributet e mendimtarve ta 
parë për të drejtat e njeriut 

1 

3 Aktet e para të shkruara ligjore nga fusha e 
të drejtave të njeriut 
Mr.Blerim Burjani ,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
20-28, 2019,Prishtinë 
 
Huma Right Ëatch,publication, pg 9-14 

  2 Aktet e para për të drejtat e 
njeriut 

1 

4  
Zhvillimi historik i të drejtave të njeriut 
 
Mr.Blerim Burjani,,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
20-28, 2019,Prishtinë 
 
Mr.Sc.Blerim Burjani,Liritë dhe të drejtat e 
njeriut, fq17-27,Prishtinë,2005 

  2 Të drejtat e njeriut dhe 
zhvillimi kontekstual i tyre 

1 

5  
Zhvillimi  i të drejtave të njeriut me lindjen 
e klasave 
 
Mr.Sc.Blerim Burjani ,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
29-33, 2019,Prishtinë 
 
Mr.Sc.Blerim Burjani,Liritë dhe të drejtat e 
njeriut, fq28-36, Prishtinë,2005 

  2 Klasat dhe të drejtat e njeriut 
dhe zhvillimet tjera ne fushen 
e te drejtave te njeriut. 

 

6 OKB 
 
Mr.sc.Blrim Bburjani ,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
45-58, 2005,Prishtinë 
 
Ombudspersoni, publikim,fq.14-
24,Prishtinë 2009. 

  2 Roli i mekanizmave të OKB, 
komisioni i larte per te drejtat 
e njeriut. 

1 

7  
Këshilli i Evropës dhe të Drejtat e Njeriut 
 
Mr.Blerim Burjani ,,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
60-72, 2005,Prishtinë 

  2 Roli i Institucioneve te 
Këshillit të Evropës dhe 
procedurat e 
funksionimit,panelet,afatet dhe 
nxjerrja e vendimeve. 

1 
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Privaciteti si e drejt e njeriut, grup autoresh 
,fq.5-12, Tiranë, 2008 

8 Karta Sociale  
 
Blerim Burjani, ,Mbrojtja Ndërkomëbtare 
e të Drejtave të Njeriut,fq 80-92, 
2005,Prishtinë 
Ligji për Shërbime Sociale i Republikës së 
Kosovës,Kuvendi i Kosoves 

  2  Karta Sociale, te drejtat 
sociale  dhe respektimi i tyre 
nga shtetet. 

1 

9 OSHA 
 
Mr.sc.Blerim Burjani ,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
95-100, 2019,Prishtinë 
 
Mr.Sc.Blerim Burjani,Liritë dhe të drejtat e 
njeriut ,fq34-38,prishtinë ,2005 

  2 Roli i gjykates së OSHA, 
perberja dhe procedurat. 

1 

10 Skallvëria 
Mr.Blerim Burjani ,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
95-100, 2005,Prishtinë 
Ombudsperson, publikim njohtues, 2007 

  2 Deklarata  Univerzale e OKB, 
mbrojtja e të drejtave të njeriut 
ne Kosovë 

1 

11 Aparthejdi 
 
Mr.Blerim Burjani ,Mbrojtja 
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
110-125, 2005,Prishtinë 
Mr.Blerim Burjani,Liritë dhee të drejtat e 
Njeriut,fq40-46 

  2  Diskriminimi,racizmi, 
politikat antidiskrimunuese  

1 

12 UNHCR 
 
Mr.Blerim Burjani ,Mbrojtja  
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
130-145, 2019,Prishtinë 
 
Mr.Blerim Burjani,Liritë dhee të drejtat e 
Njeriut,fq. 47-55,Prishtinë, 2005 

  2 Roli i UNHCR 1 

13 Azili 
 
Mr.Sc.blerimBurjani Mbrojtja  
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
157-167, 2019,Prishtinë 
Human Right Ëatch, publication,pg. 27 -39 

  2 Azili dhe ligjet evropiane 1 
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14 Llojet e Azili  
Mr.Blerim Burjani ,Mbrojtja  
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
178-190, 2019,Prishtinë 
Human Right Ëatch, publication,pg. 27 -39 

 2 Ligjet Evropiane 1 

15 Zhvillimi Bashkohor i te Drejtat të Njeriut 
Mr.Blerim Burjani,,Mbrojtja  
Ndërkomëbtare e të Drejtave të Njeriut,fq 
215-219, 2019,Prishtinë 
 
 
 Mr.Blerim Burjani,Liritë dhee të drejtat e 
Njeriut,fq. 57-68,Prishtinë, 2005 

 2 Zhvillimet e reja nga fusha e 
te drejtave te njeriut 

1 

LITERATURA 
Literatura bazë:  
- Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut ,2019,Prishtinë 
 
Literatura shtese: 
- Mr.sc.Blerim Burjani,Liritë dhe të drejtat e Njeriut,2005,Prishtinë 
- Human Right Ëatch, Protetion of  Human Rights ,2006 
- Privanciteti si e drejtë e njeriut,Grup autoresh,Tiranë ,2008 
- Kuvendi i Kosovës,Ligji për Shërbime Sociale 
 

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 indeksit 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: 

______________________ 
Mr.Sc.Blerim Burjani 


