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PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi Juridik-drejtësi 
Viti 
Akademik 

2015-16 

Lënda E DREJTA NDËRKOMBËTARE PUBLIKE 
Viti III Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  V 
Javët 
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 ligjëratave 

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

Asistenti  
Tel/mob  
 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 
Të nënkuptojnë njohuritë, aftësitë dhe 
shkathtësitë që do ti fiton studenti pas 
përfundimit të suksesshëm të këtij kursi. 

Njohurit: 
Të kuptojë parimet themelore mbi lëndën dhe 
objektin e studimit të saj,  
Të njihen mbi institutet e së drejtës 
ndërkombëtare publike, objekti dhe subjektet 
e saj.   
 

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 ligjërua 
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: 0-4 % 
Prezantim Individual: 0-3 % 
Aktiviteti: 0-3 % 
Punim seminarik: 0-10 % 
Testi i I:  0-15 % 
Testi i II: 0-15 % 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

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


2 
 

Provim përfundimtar: 0-50% 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 2 5 10 
Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 
Ushtrime në teren    
Kolekfiume/seminare 10 2 20 
Detyra të shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak 2 15 30 
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 7 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 
semestrit 175 orë  

Ngarkesa  
totale:   

 
175 

Ja
va

 Ligjërata Ushtrime 
Tema Orët Tema Orët 

1 Ligjerata e parë - Kuptimi, emertimi, 
paraqitja, nocioni, subjektet dhe natyra 
juridike e së drejtës ndërkombëtare 
publike.  
Mr.sc. Blerim burjani , Prishtinë, 2009. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime lidhur me kuptimin, 
rëndësia, metodat dhe objekti i 
së drejtës ndërkombëtare 
publike. 

1 

2 Ligjerata e dytë- Raporti i së DNP me e 
drejtën e brendshme, Vendi i DNP në 
sistemin juridik, zhvillimi  i së drejtës 
ndërkombëtare publike.  
Mr.sc.Blerim Burjani , Prishtinë, 2018. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi raportin e së 
drejtës ndërkombëtare publike 
me shkencat tjera të përafërta 

1 

3 Ligjerata e tretë- Burimet e së drejtës 
ndërkombëtare publike, klasifikimi dhe 
ndarja e tyre. Burimet e brendshme dhe ato 
ndërkombëtare. 
Mr.Blerim Burjani,  Prishtinë, 2018. 

3 Ushtrime -mbi eburimet e së 
drejtës ndërkombëtare publike 

1 
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Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

4 Ligjerata e katërtë- Kodifikimi i së 
drejtës ndërkombëtare publike, nocioni dhe 
zhvillimi i kodifikimit të së drejtës 
ndërkombëtare publike. 
Mr.Blerim Burjani, Prishtinë, 2018. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi kodifikimin në 
përgjithësi 

1 
 
 

5 Ligjerata e pestë- Shteti si subjekt i së 
drejtës ndërkombëtare publike, lindja dhe 
paraqitja e shteteve, zhdukja e shteteve, 
njohja dhe llojet e njohjes, njohja e 
qeverisë dhe kryetarit të shtetit dhe njohja 
e kryengritësve si palë ndërluftuese. 
Mr.sc.Blerim burjani , Prishtinë, 2018. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi shtetin si 
subjekt i së drejtës 
ndërkombëtare  

1 

6 Ligjerata e gjashtë- Suksedimi në të 
drejtën ndërkombëtare publike, nocioni, 
suksedimi dhe traktatet, suksedimi dhe 
borxhet publike, suksedimi dhe të mirat 
publike. 
Mr.Sc.Blerim  Burjani, , Prishtinë, 2018. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi suksedimin në 
të drejtën ndëkombëtare 
publike  

1 

7 Vlerësimi i parë intermediary 3   

8 Ligjerata e tetë- Llojet e shteteve, kriteret 
e ndarjes, bashkimi personal, bashkimi 
real, konfederata, federata, komonvelthi, 
format e vartësisë, shtetet neutrale, selia e 
shenjtë. 
Mr.Blerim Burjani , Prishtinë, 2018. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi llojet e 
shteteve. 

1 

9 Ligjerata e nëntë- Të drejtat dhe 
detyrimet e shteteve, klasifikimi i të 
drejtave, parimi i bashkëjetesës paqësore, e 
drejta për ekzistencë, e drejta e sovranitetit, 
parimi i mosintervenimit, e drejta e 
barazisë, e drejta e respektit, e drejta për 
mbajtjen e lidhjeve. 
Mr.sc.Blerim Burjani , Prishtinë, 2018. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3  
Ushtrime mbi të drejtat dhe 
detyrimet e shteteve 

1 
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10 Ligjerata e dhjetë- Përgjegjësia 
ndërkombëtare e shteteve, elementet e 
përgjegjësisë, mbrojtja diplomatike, bazat 
e përgjegjësisë ndërkombëtare, pasojat e 
përgjegjësisë, përgjegjësia penale të 
drejtën ndërkombëtare publike. 
Mr.Sc.Blerm Burjani , Prishtinë, 2018. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi përgjegjësinë 
ndërkombëtare të shteteve 

1 

11 Ligjerata e njëmbdhjetë- Territori 
shtetëror, pjesët e territorit, natyra juridike 
e territorit, kufijtë shtetëror, ndryshimet 
territoriale, mënyra e fitimit të territorit 
shtetëror. 
Mr.sc.Blerim Burjani , Prishtinë, 2009. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi territorin 
shtetëror. 

1 

12 Ligjerata e dymbdhjetë- Servitutet 
ndërkombëtare dhe llojet e tyre. 
Mr.sc.Blerim  Burjani , Prishtinë, 2009. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi normat 
kompetente të së drejtës 
ndërkombëtare private. 

1 

13 Ligjerata e trembdhjetë- Marrëdhëniet 
ndërkombëtare, organet e marrëdhënieve 
ndërkombëtare, shefat e shteteve, kryetarët 
e qeverive, ministrat e punëve të jashtme, e 
drejta diplomatike dhe konsulare. 
Mr.sc.Blerim Burjani , Prishtinë, 2009. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime marrëdhëniet 
ndërkombëtare 

1 

14 Ligjerata e katërmbdhjetë- Organizatat 
ndërkombëtare, lindja dhe zhvillimi i 
organizatave ndërkombëtare, OKB, 
organet e OKB, agjencit e specializuara, 
organizatat rajonale, pakti verioatlantik. 
Mr.sc.Blerim Burjani , Prishtinë, 2018. 

Prof dr. Mersel Bilalli, Shkup, 2010. 

3 Ushtrime mbi organizatat 
ndërkombëtare 

1 

15 Vlerësimi i dytë intermediar 3  1 

LITERATURA 
Literatura bazë: 
Mr.sc. Blerim Burjani  E Drejta Nderkombetare Publike, 2019. 

Prof dr. Mersel Bilalli,E Drejta Nderkombetare Publike Shkup, 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. Blerim Burjani 

 
 
 
 
 
 
 
 


