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PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

 

Bachelor 
 

Programi 
 

Juridik i përgjithshëm 
Viti 
Akademik 

 

2019-20 

Lënda TEORIA DHE PRAKTIKA PARLAMANTARE 
Viti I Statusi i 

lëndës 

 

Zgjedhore 
 

ECTS/kredi 
 

5 
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 
 

Prof.Dr Mitasin Beqiri 
Tel/mob 049/838-775 
e-mail mitasin.beqiri@fon.edu.mk 

 

Asistenti 
 Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Aftësimi i studenteve me njohuri  te reja nga 
lënda e Teoria dhe praktika parlamentare,te 
fitojne aftesi, njohuri dhe shkathtesi nga lenda e 
Teorise dhe praktikes parlamentare 

Pasurimi me njohuri , shkathtesi dhe  aftesi 
te reja nga lenda e Teoria dhe praktika 
parlamentare, si dhe aplikimi i ketyre 
njohurive dhe shkathesive ne jeten studimore 
dhe praktike te tyre(studenteve). 

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 %): 

Vlerësimi i parë: 30% Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

 
1

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:mitasin.beqiri@fon.edu.mk


 

Vlerësimi i dytë   25% 
Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10% 
Vijimi i rregullt  5% 
Provimi final   30% 

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 2 5 10 
Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 
Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 2 5 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 5 1 5 
Vërejtje: 1 ECTS kredi = 25 orë angazhim,  p.sh. nëse lënda i 
ka 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 125 orë 

Ngarkesa 
totale: 

125 

 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Njohja e studentëve me 
mësimdhënësin dhe anasjelltas 
-  Njohje  me  kursin-programin  e  lëndës 
Teoria dhe praktika parlamentare 

2  
Njoftimi me lëndën 

 
Komentimi i njësive mësimore 

1 

2 Demokracia parlamentare: 
 
Demokracia  dhe  fillesat  e  saj,  Tipet  e 
demokracisë,             Demokracia             e 

2 Përsëritja e njësive mësimore, 
komentimi lidhur me temat 

1 

 
2



 

 drejtëpërdrejtë, Demokracia representative, 
Atributet themelore të demokracisë, 
Përparësitë dhe vështirësitë e demokracisë 
së drejtëpërdrejtë, Demokracia mazhoritare 
dhe konsensuale. 

   

3 Shteti ligjor: 
 
Kuptimi i shtetit ligjor, Elementet e shtetit 
ligjor, Kushtetutshmëria dhe ligjshmëria, 
Barazia para ligjit dhe parimi i 
mosdiskriminimit, 

 
Gjygjësia e pavarur, 

2 Biseda dhe komentime lidhur 
me shtetin ligjor 

1 

4 Teorite  e  përgjithshme  për  ushtrimin  e 
pushtetit shtetëror: 

 
Kuptimi i pushtetit shtetëror, Teoritë mbi 
ushtrimin e pushtetit shtetëror, Parimi i 
ndarjes së pushteteve dhe kontrolli i tyre, 

2  
Përsëritja e temave të 
meparshme, 
Dhe komentimi me studentë 

1 

5 Evolucioni i parlamentarizmit në botë: 
 
Paraqitja dhe zhvillimi i parlamentarizmit 
në botë, Kuptimi dhe karakteristikat e 
parlamentarizmit, Llojet e sistemeve 
parlamentare ne botë 

 
Parlamenti: 

 
Kuptimi dhe prejardhja e parlamentit , 
Funksionet e parlamentit, Instrumentet e 
kontrollit parlamentar, Struktura e 
parlamentit, Organizimi i brendshëm i 
parlamentit, Roli i opozitës në parlament 

2  
Përsëritja e temave dhe 
komentimi me studentë 

1 

6 Partitë politike si subjekte parlamentare: 
 
Paraqitja dhe zhvillimi i partive politike, 
Kuptimim  i  partive  politike  , 
Karakteristikat e partive politike, Llojet e 

2 Diskutime me studentë  lidhur 
me llojet e partive politike 

1 

 

3



 

 partive politike    

7 Mbajtja e testit të I-rë 
 
Zgjedhjet parlamentare: 

 
Roli i zgjedhjeve në demokraci, Llojet e 
zgjedhjeve ne demokraci, Parimet e 
zgjedhjeve ne demokraci, Procedura e 
zgjedhjeve parlamentare 

2  
Persëritja e temave te 
meparshme 

1 

8 Sistemi presidencial: 
 
Kuptimi dhe karakteristikat e sistemit 
presidencial,  Sistemi  presidencial  ne 
SHBA, Pushteti legjislativ – kongresi, 
Pushteti ekzekutiv – Presidenti,,Pushteti 
gjygjësor – Gjykata supreme 

2 Vlerësimi i testit 
 
Perseritja e temave te 
ligjeruara ne forme grupore 

1 

9 Sistemet  parlamentare  në  demokracitë  e 
zhvilluara: 

 
Në Angli, Kanadë, Francë, Itali, Gjermani 
dhe Zvicërr 

2 Bisedimet  dhe  komentimet  e 
sistemeve    parlamentare    ne 
botë 

1 

10 Sistemi  parlamentar  në  disa  shtete  post 
komuniste: 

 
Ne Federaten Ruse, Bullgare, Rumune, 
Hungari, në ish Jugosllavi, në R. e 
Maqedonisë dhe në R. e Shqipërisë. 

2 Bisedimet dhe komentimet 
lidhur me temat e spjeguara 

1 
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11 Sistemi parlamentar në Kosovë: 
 
Fillet  e  parlamentarizmit  dhe  tranzicionit 
demokratik në Kosovë 

2 Komentime dhe debatime 1 

12 Kushtetuta   e   Republikës   së   Kosovës, 
procedura   ligjdhënëse,   Kompetencat   e 
presidentit, 

2  
Komentime lidhur me organet 
e parlamentit 

1 

13 Mbajtja e testit të II-të 
Kompetencat e Qeverisë, Kryeministrit. 

2  
Komentime     dhe     debatime 
lidhur me temat e ligjëruara 

1 

14 Institucionet e pavarura: 
 
Avokati i popullit ( Ombudspersoni ) 

2  
Pyetje,  pergjigje  me  studentë 
lidhur me temat e përpunuara 

1 

15 Format e qeverisjes në botë 2  
Përsëritja e tërë materialit të 
lëndës në fjalë, me qëllim 
përgaditjeje për testin 
përfundimtar 

1 

LITERATURA 
Literatura bazë: 

 
1. Dr. Arsim Bajrami: Parlamentarizmi, Prishtinë,2010. 

Literatura shtese: 

1.Dr. Arsim Bajrami: Demokracia parlamentare, bot. i katërt, Prishtinë, 2010. 
 

2. Kval- Mellbye. Tranoi: Politika dhe demokracia, Prishtinë, 2005. 
 

3. Deklarata universale e te drejtave te njeriut- miratuar dhe shpallur nga Asambleja e 
Pergjithshme e Kombeve te Bashkuara, 1948 

 
4.Kushtetuta e R.Kosoves , 2008 

 
5. Rregullore e punes se Kuvendit te Republikes se Kosoves, 2010 

VËREJTJE 
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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: 
 

Prof.Dr Mitasin Beqiri 
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