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Viti   I Statusi I lendes Obligativ

e 

Kodi  ECTS/kredi 6 

Semestri    

Javët 

mësimore 

15 Orët mësimore Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metoda e 

mësimit 

Bashkëbiseduese, parafolëse, grupe, individuale  (Ligjërata, ushtrime, punime 

seminarike, konsultime, teste, raste studimi, detyra) 

Konsultime Një orë para ose një orë pas ligjëratave 

Mësimdhënës

i 

Arian Gashi Tel/mobile  

 e-mail ariangashi19@hotmail.com 

Asistenti ./. Tel/mobile 044239816 

 e-mail ./. 
Qëllimi studimor dhe përmbajtja e  lëndës Përfitimet e studentit 

 
Ky kurs ishte i parapare tu ofroje studentëve disa njohuri themelore mbi të 

drejtën e Unionit Evropian e cila do të fokusohet në trajtimin e njohurive 

dhe çështjeve teorike – shkencore lidhur me një fushë të gjerë 

marrëdhëniesh juridike të cilat lindin, zhvillohen dhe shuhen në jetën 

shoqërore dhe ekonomike në këtë organizatë supranacionale.  
 

Zhvillimet e ndryshme dhe te mëdha ne forma dhe përmbajtje te 

ndryshme, te shteteve dhe subjekteve tjera ndërkombëtare në lëmin e së 

drejtës dhe ekonomisë, ne veçanti ne UE, kërkojnë edhe përgjigjeje 

adekuate dhe gjetjen të rrugëve te reja dhe me perspektivë ne raport 

shtetërore  bilaterale  dhe  multilaterale,  çka  do  te  jete  edhe  pjese  e 

tendencave për shqyrtim ne këtë kurs. Interesi për një integrim në familjen 

evropiane, në përputhje me dispozitat ligjore, bashkëkohor e të bazuar në 

ekonomi të tregut dhe kushte të globalizimit janë pjesë përbërëse dhe te 

përhershme të studimit. si ne planin juridik, Ne këtë drejtim objekt studimi 

do të jenë edhe ngjarjet e zhvilluara ne kohet tona, ne veçanti ato qe kanë 

të bëjnë me Kosovën. E gjithë kjo do të jete një orvatje për njohuri 

elementare mbi këtë lëmi 

 
Njohuritë: 

 
 Kuptimi i  parimeve  themelore mbi të cilat zhvillohet 

dhe funksionon e drejta e UE – së 

 Njoftimi lidhur me mënyrën e funksionimit të 

Institucioneve të UE-së 

 Kushtet që duhet të plotësohen nga shtetet kandidate për 

aderim në UE 

 Sistemi politik i UE-së; 

 Sfidat e Kosovës karshi Integrimeve Evropiane 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

 Prezantimi i temës mësimore në Power Point ( studentët mund ta shkarkojnë atë pas çdo ligjërate  nga Web faqja e fakultetit) 

 Rast  studimi  apo detyrë  ( për orën e ushtrimeve)  lidhur me temën e ligjëruar 

  Përsëritja e temës paraprake nga grupi i caktuar i studentëve,  analiza dhe diskutime 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

 Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në %) : 
 Vijimi i ligjeratave  0% 

 Aktiviteti   5 – 10 % 

 Punimi seminarik 5% 

 Testi I 0 – 40  % 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100 10 (dhjetë) 

81-90 9 (nëntë) 
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 Testi II    0 – 40% 

 Provimi përfundimtar  0- 50% 

 Pjesëmarrja në ushtrime 0 - 5% 

 Puna grupore në detyra dhe raste studimi 0- 5% 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

 

 0-50 5 (pesë) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata Ushtrime 

 Vijimi i ligjëratave 

 Pjesëmarrja aktive në diskutime gjatë ligjëratave 

 Punimi seminarik 

 Pjesëmarrja në teste 

 Provimi përfundimtar 

 Pjesëmarrja në ushtrime 

 Puna grupore në raste studimi dhe detyra 

 Pjesëmarrja në diskutime lidhur me rastet e studimit 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 

Ligjerata 2 15 60 

Ushtrime 2 15 30 

Punë praktike 1 5 5 

Kontakte me mësimdhënësit/konsultimet 1 15 15 

Ushtrime në terren - - - 

Kolokviume, seminare 2 20 40 

Detyra të shtëpisë - - - 

Koha e studimit vetanak 2 50 100 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 20 40 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, provim final, etj.) 2 10 20 

Projektet, prezentimet, etj. 2 10 20 

Vërejtje: 1 ECTS kredi = 30 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i ka 6 ECTS 

kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 180 orë 

 

Ngarkesa totale: 180 

 

Ligjerata Ushtrime 
 

Tema Orët Tema Orët 
 

1. Tema; Ligjërata hyrëse mbi idetë, integrimet, identitetin dhe të 

ardhmen e UE – së; 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 18 – 56 

 

2 Tema:    Diskutim-    Ballafaqimi    me    sfidat    e 2 

Integrimit dhe Identitetin e UE-së 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

2. Tema: Nocioni i Unionit Evropian 2 Tema: Historiku i zhvillimit të Nocionit të Unionit 2 
Evropian 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 57 – 73 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

3. Tema: Institucionet e Unionit Evropian 2 Tema:  Funksionimi  i  Institucioneve  të  Unionit 2 
Evropian 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 77 – 96 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

4. Tema: Sistemi politik i UE – së 2 Tema: Sfidat e sistemit politik të Unionit Evropian- 2 
Raste Studimi 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 98 – 146 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

5. Tema: E drejta e Unionit Evropian / pjesa e parë 2 Tema:Kuptimi i të Drejtës Evropiane 2 
- Burimet Primare 
- Burimet Sekondare 

- Parimi i supranacionalitetit 

Literatura:  Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 147 - 166 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

6. Tema: E drejta e Unionit Evropian / pjesa e dytë 2 Tema:Traktatet. Rregulloret dhe direktivat 2 



 

 

   - Vendimet 

- Rekomandimet 
 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 167 – 206 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

7. Tema:  E drejta e Unionit Evropian dhe përgatitja per 

testin e I – rë; 

E drejta e Unionit Evropian / Pjesa e tretë 

2 Tema: Përsëritje e lëndës dhe përgaditje për testin 

e I-rë 

2 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 206 – 216 

Literatura: 

8. Tema: Testi i ndërmjetëm (testi i parë) 2 Tema:  Komunikimi  dhe  analiza  e  rezultateve  të 

testit të parë 

2 

Literatura: Literatura: 

9. Tema: Komunikimi i rezultateve të testit të ndërmjetëm 

dhe analiza e suksesit. 

Ndarja e temave për punimin seminarik; 

2 Tema: Prezentimi i punimeve seminarike nga ana e 

studentëve 

2 

  

10. Tema: Zgjerimi i UE-së, 

Kriteret e Kopenhagës 

2 Tema:  Sfidat  e  Zgjerimit  të  UE-së  me  theks  të 

veçant në zgjerrimin e „Lindjes“ 
Kriteret Politike, Ekonomike dhe Acquis 

Communiatuire 

2 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 219 – 238 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

11. Tema: Marrëveshja e stabilizim Asocimit 2 Tema: Rëndësia e nënshkrimit të marrëveshjes së 

SA 

2 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 239 – 252 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

12. Tema: Mundësitë e vendeve të Ballkanit perëndimor për 

t’u anëtarësuar në UE 

2 Sfidat me të cilat Ballkani Perëndimor ballafaqohet 

në procesin e Integrimit Evropian 

2 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 252 – 265 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

13. Tema: Traktati i Lisbonës dhe ardhmëria e UE – së 2 Tema: Risitë që Traktati i Lisbonës ka sjellur në 

funksionimin e Unionit Evropian 

Mendimet   lidhur   me   të   ardhmen   e   Unionit 

Evropian 

2 

Literatura: Teksti: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi Faqe: 277 – 279 

Literatura: Studime evropiane 

Autori: Blerim Reka – Arta Ibrahimi 

Raste konkrete studimi të cilat do të shpërndahen 

gjatë ushtrimeve 

14. Tema: Kosova dhe UE 2 Tema: Sfidat dhe procesi i Integrimit të Kosovës 

në UE 

2 

Literatura: do të ofrohet me kohe Literatura: do të ofrohet me kohe 

15. Tema: Pergatitja per testin perfundimtar 2 Tema: Pergatitja per testin perfundimtar 2 

Literatura: Literatura: 

 
LITERATURA: 

Literatura bazë: 
1. Blerim Reka & Arta Ibrahimi STUDIME EVROPIANE – e obligueshme; 
2. Blerim Reka:  E drejta e UE 

3. Paskal Milo: Bashkimi evropian 

 
Literatura e rekomanduar 

 
Të gjitha tekstet që kanë në përmbajtjen e tyre elementet e të drejtës së UE – së  në çdo gjuhë. 

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 ti prezantojë dhe t'i diskutojnë ato në orën e 

ushtrimeve. 
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Verejtje per studentin: 

• Para se gjithash, studenti duhet te jete i ndergjegjshern dhe te respektoje institucionin dhe rregullat shkollore 

• Duhet te respektoje orarin e ligjeratave , ushtrirneve dhe te jete  i vernendshern ne oren rnesirnore 

• Eshte i obliguar posedirni dhe paraqitja e indeksit ne teste dhe provirn 

• Gjate hartirnit te punirneve serninarike, studenti  duhet 1i perrnbahet udhezirneve te dhena nga 

rnesirndhenesi per  realizirnin hulurntues dhe teknik te punirnit. 

 

 

 

 

 

 
                          


