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Lënda E DREJTA KUSHTETUESE             
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lëndës 
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mësimore 

15 Orët mësimore 
Ligjërata Ushtrime 

3 1 
Metoda e 
mësimit 

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

Konsultime                                             Dy orë pas ligjeratave 

Mësimdhënësi Dr Lulzim Farizi 
Tel/mob 044-474-488 
 e-mail lulzim_farizi@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Qëllimi i kësaj lënde është që studentët përmes 

kësaj lënde të kënë njohuri bazë mbi kushtetutën 

si akt mi i lartë politiko-juridik i një vendi dhe të 

kenë njohuri mbi formën dhe përmbajtjen e një 

kushtetute. 

Njëkohësisht studentët njoftohen mbi paraqitjen 

zhvillimin e kushtetutave në nivel botëror duke 

dalluar kushtetutat e vendeve më të zhvilluara të 

botës dhe sistemet e tyre të qeverisjes duke u 

bazuar në formën e organizimit dhe funksionimit 

të pushtetit shtetëror. Qëllimi tjetër i 

rëndësishëm është që të analizohet krijimi i 

shtetit të Republikës së Kosovës, zhvillimit të 

kushtetutës së saj, organizimin dhe funksionimin 

e pushtetit shtetëror. 
 

Njohurit: 
 Njohurit mbi krijimin dhe zhvillimin e 

kushtetutave në botë  
 Njohuritë mbi parimet e kushtetutshmërisë 

dhe ligjshmërisë 
 Njohuritë mbi të drejtat e njeriut dhe 

klasifikimin e tyre 
 Njohuritë format e ushtrimit të pushtetit 

shtetëror 
 Dallimi mes parimit të unitetit dhe parimit të 

ndarjes së pushtetit shtetëror 
 Njohurit e student mbi organizimin dhe 

balancimin e organeve të pushtetit shtetëror 
 Kopmetencat e organeve të pushtetit shtetëror 
 Njohurit mbi kushtetutat më të njhura të botës 

sipas teorisë kushtetuese 
 Njohurit mbi zhvilliin e shtetit të Republikës 

së Kosovës dhe zhvillimin e 
kushtetutshmërisë së saj 

 
Aftësitë:  
 Aftësitë e komunikimit dhe prezantimit,  
 Aftësitë e punës në ekip,  

 Aftësitë e dallimit të sistemeve të ndryshme të 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:lulzim_farizi@hotmail.com


2 
 

qeverisjes 
 Aftësit e të kuptuarit të të drejtave themelore 

të njeriut 
 Aftësit e kuptimit të akteve më të larta të 

shtetit 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 
Prezantimi i temës mësimore ne Poëer Point,ushtrime në fleta të mëdha  
Përseritja e temës paraprake nga grupi i caktuiar i studenteve ,analiza, hulumtime dhe ushtrime 
ekipore 
Rast studimi apo detyrë (për orën e ushtrimeve) lidhur me temën e ligjeruar 

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

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Prezantimi dhe puna grupore:0-5% 

Prezantimi individual: 0-10 

Aktiviteti: 0-5% 

Punim seminarik: 0-10 % 

Testi i I:0-20% 

Testi i II:0-20% 

Provimi përfundimtar: 0-30% 

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 3 15 45 
Ushtrime 1 15 15 
Punë Praktike    
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 5 2 10 
Detyra të shtëpisë 2 15 30 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 
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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 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Paraqitja, zhvillimi dhe Emertimi i së 

drejtës Kushtetuese 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 27-43 

3 Analizë lidhur me zhvillimin 

dhe emertimin e së Drejtës 

Kushtetuese si degë e së 

drejtës dhe si disiplinë 

shkencore 

1 

2 Burimet e së Drejtës Kushtetuese 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 67-92 

3 Trajtimi i temës së kaluar 1 

3 Kushtetuta si akt më i lartë i shtetit 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 137-
154 

3 Karakteristikat e kushtetutës si 

akt më i lartë i shtetit 

1 

4 Parimet e kushtetutshmerisë dhe 

ligjshmerisë 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 301-
314 

3 Analizimi i kushtetutshmerisë 

dhe ligjshmerisë 

1 

5 Zhvillimi i kushtetutshmeris në botë 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 43-63 

3 Kushtetutshmeria-elaborim  1 

6 Tipet dhe formate e organizimit te shtetit 

Olivier Duhamel “E Drejta Kushtetuese 
Demokracitë”, Shkup, 2004, fq. 17-44 

3 Organizimi i shtetit sipas 

tipeve 

1 

7 Format e ushtrimit te pushtetit shtetërorë 

Kurtesh Salihu:“E Drejta Kushtetuese”, 
Prishtinë, 2004, fq. 267-313 

3 Analizë e njësisë së shjelluar 1 

8 Liritë dhe të drejtat e qytetarit dhe 

shtetasit 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 533-
562 

3 Konventat ndërkombëtare 

lidhur me lirit dhe te drejtat e 

qytetarit dhe shtetasit 

1 
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9 Sistemi ligjor anglez i qeverisjes 

Olivier Duhamel “E Drejta Kushtetuese 
Demokracitë”, Shkup, 2004, fq. 109-120 

3 Analiza mbi sistemin anglez të 

konstitucionalizmit dhe arsyet 

e mungesës së kushtetutës së 

shkruar të Anglisë 

1 

10 Kushtetuta e SHBA-ve 

Olivier Duhamel “E Drejta Kushtetuese 
Demokracitë”, Shkup, 2004, fq. 121-138 

3 Analizë mbi sistemin 

kushtetues të SHBA-ve 

1 

11 Kushtetuta e Francës 

Olivier Duhamel “E Drejta Kushtetuese 
Demokracitë”, Shkup, 2004, fq. 177-188 

3 Analizë mbi sistemin 

Kushtetues të Francës 

1 

12 Lindja e Republikës së Kosovës dhe 

zhvillimi i kushtetutës 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 255-
314 

3 Analiza kushtetuese  1 

13 Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 315-
334 

3 Analizë e detajuar mbi 

strukturën e Kushtetutës së 

republikës së Kosovës  

1 

14 Organizimi dhe funskionimi i pushtetit 

shtetërorë në Republikën e Kosovës 

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 335-
426 

3 Analiza rreth organizimi, 

funksionimit dhe balancimit të 

pshtetit shtetëror në 

Republikën e Kosovës 

1 

15 Mbrojtja e kushtetutshmërisë dhe 

ligjshmërisë në Republikën e Kosovës  

Arsim Bajrami &Florent Muçaj:“E Drejta 
Kushtetuese”, Prishtinë, 2018, fq. 455-
484 

3 Analiza mbi formën e 

mbrojtjes dhe nndryshimit të 

kushtetutës së Republikës së 

Kosovës  

1 

LITERATURA 
Literatura Bazë: 

 Arsim Bajrami & Florent Muçaj, E Drejta Kushtetuese, Prishtinë, 2018 
 Prof Dr.Arsim Bajrami ,Kushtetuta dhe të drejtat qytetare,Prishtinë, 2001 

 Dr.Kurtesh Salihu, E Drejta Kushtetuese .Prishtinë 2004,  

 Oliver Duhamel, E Drejta Kushtetuese-Demokracitë, Shkup, 2004                                                                                                    

  Kushtetuta e kosovës 2008.   

 

Literatura shtesë: 
 Kushtetuta e ish Jugoslavisë nga viti 1974, 

 Kushtetuta e KSA-Kosovës e vitit 1974, 

 Kushtetuta e SHBA-së, 
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 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë, 

 Kushtetuta e Republikës së G,jermanisë, 

 Kushtetuta e Francës etj. 
 

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: 
 

______________________ 
Prof. Ass. Dr. Lulzim Farizi 


