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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2021-2022 

Lënda EKONOMIA  

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative 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, etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Nexhmije Kabashi 
Tel/mob 044-111-491 

 e-mail nexha63@live.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentët me 

njohuritë profesionale nga sfera e ekonomisë, si dhe 

të zhvillojë dhe pasurojë aftësitë e 

tyre(studenteve)me njohuri nga shkenca e 

ekonomisë. 

Njohuritë: 

• Aftesimi profesional ne skencat 

ekonomike , mesim i rregullave dhe 

metodave te ndrysme  nga sfera e shkeces 

se ekonomise, njoftim me per se afermi 

me pasurite natyrore, faktoreve te 

zhvillimit ekonomiksi dhe kornizave te 

rregullave, qe duhet permbajtur. 

 

Aftësitë: 

• Zbatimi dhe aplikimi i njohurive te 

fituara ne bashepunim me shkathtesit  e 

poseduara dhe te perforcuara  gjat ketij 

kursi mesimor , ne perditshmerin 

menaxheriale dhe biznesore. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:nexha63@live.com
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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 

ekipore   

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

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 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    

Kontakte me mësimdhënësin 3 5 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 3 5 15 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

5 4 20 

Projektet propozimet 5 4 20 

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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 
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1 Java e I-rë: -Hyrje – Njohuritë elementare për 

kuptimin e ekonomisë 

Literatura: 

Dr Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi  

“Ekonomia” Prsihtinë 2018, fq. 11-28 

Materia e mësimeve: 

Njohuri elementare për kuptimin e ekonomisë, 

pse mësohet ekonomia, pse të studiohet 

ekonomia, konceptet e ndryshme mbi 

ekonominë, madhësia dhe zgjedhja e resurseve 

ekonomike, lindja dhe objekti i ekonomisë. 

2 Perseritje,analizim, 

shtjellim , konkretizim 

me shembuj praktike dhe  

dialogim me studentet 

lidhur me njohurite 

elementare , konceptet si 

dhe rendesise e sudimit te 

ekonomise. 

 

 

 

 

1 

2 Java e II-të: Gjuha e ekonomisë, ndarja e 

ekonomisë, funksionet e ekonomisë 

Literatura: 

Dr.sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi 

“Ekonomia” Prishtinë 2018 fq. 28-41 

Prof. Dr. Musa Limani,Hyrje në 

ekonomi”Prishtinë, 2002 

Materia e mësimeve: Gjuha e ekonomisë, 

faktorët e prodhimit (grafikoni nr. 2), Ndarja e 

ekonomisë, mikroekonomia, makroekonomia, 

qëllimet e makro dhe mikroekonomisë, 

megaekonomia, ekonomai e re, funksionet e 

ekonomisë, ndërlidhja në mes teorisë 

ekonomike dhe praktike ekonomike. 

2  

Shtjellim , krahasim , 

dallim me shembuj 

praktike te termeve 

ekonomike , si dhe 

dialogim me studentet. 

lidhur me gjuhen e 

ekonomise, ndarjen dhe 

funksionet  e saj.  

 

1 

3 Java e III-të: Burimet e njohurive ekonomike, 

mendimet ekonomike në periudha të ndryshme 

Literatura:  

Dr. Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi 

“Ekonomia” Prsihtinë 2018 fq. 41-58 

Prof. Dr. Sinan Ademaj,Historija e mendimit 

ekonomik”Prishtinë,1996. 

 

Materja mësimore: Burimet e njohurive 

ekonomike, parimet e të menduarit ekonomik, 

mendimet ekonomike në periudhën antike, 

shkolla neoklasike, shkolla fiziokrate, 

ekonomia klasike, ekonomia marksiste, 

ekonomia neoklasike, ekonomia kejnziane, 

ekonomia moderne, ekonomia institucionale. 

2 Ushtrime lidhur me 

Burimet e njohurive 

ekonomike, parimet e të 

menduarit ekonomik, 

mendimet ekonomike në 

periudhën antike, shkolla 

neoklasike, shkolla 

fiziokrate, ekonomia 

klasike, ekonomia 

marksiste, ekonomia 

neoklasike, ekonomia 

kejnziane, ekonomia 

moderne, ekonomia 

institucionale. 

1 

4 Java e IV-të: Teorema e Ronald CAASE – 

problemet parësore të ekonomisë prof. dr. 

Aristotel Pano, Nobelistët e Shk. Ek. Albin, 

Tiranë 

Materja e mësimore: Teorema e Ronald 

2 Ushtime lidhur me 

Teoremen  e Ronald 

Caases,e ekonomia, 

drejtësia dhe analiza 

ekonomike e krimit, 

1 
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Caases, ekonomia pozitive dhe normative si 

qasje e analizës së fenomeneve ekonomike, 

shkenca ekonomike dhe aktivitetet ekonomike, 

resurset, dobia, nevojat, metodat e sistemit të 

ekonmisë, metoda (analiza export dhe exante),  

subjektet ekonomike dhe ndërmjetsimi në mes 

të subjekteve ekonomike, sistemet ekonomike 

dhe llojet e tyre, llojet e ekonmisë së tregut, tri 

problemet parësore të ekonomisë. Ekonomia 

dhe drejtësia dhe analiza ekonomike e krimit, 

perfundimi i Becerit për krimin. 

perfundimi i Becerit për 

krimin. 

5 Java V-të: Mikroekonomia, Kapitalizimi, 

Ekonomia e tregut 

Literatura: 

Dr. Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi 

“Ekonomia” Prsihtinë 2018 fq. 97-117 

 

Materja mësimore: Kapitalizimi, ekonomia e 

tregut, tri dimensionet e ekonomisë, rrotullimi 

i kapitalit, rrotullimi i kapitalit të avansuar, 

akumulimi i kapitalit, përbërja organike 

ekapitalit, tregu dhe konkurrenca, llojet e 

kinkurrencës, oferta dhe kërkesa, ligjet e tyre, 

ekulibrimi i ofertës dhe kërkesës nën veprimin 

e çmimeve. 

2 Ushtrime lidhur me 

kapitalizimi, ekonomia e 

tregut, tri dimensionet e 

ekonomisë, rrotullimi i 

kapitalit, rrotullimi i 

kapitalit të avansuar, 

akumulimi i kapitalit, 

përbërja organike 

ekapitalit, tregu dhe 

konkurrenca, llojet e 

kinkurrencës, oferta dhe 

kërkesa, ligjet e tyre, 

ekulibrimi i ofertës dhe 

kërkesës nën veprimin e 

çmimeve 

1 

6 Java e VI-të Ndërmarrjet (firmat) dhe 

organizimi i tyre 

Literatura: 

Dr. Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi 

“Ekonomia” Prsihtinë 2018 fq. 117-136 

 

Materia  mësimore: Llojet e firmave sipas 

organizimit, ndërmarrjet individuale, Epërsitë 

e firmave indivuduale, ndërmarrjet ortake, 

epërsitë dhe të memtat e tyre, korporatat, 

epërsitë e korporatave, format e avansimit të 

kapitalit, kapitali industrial, fitimi industrial, 

kapitali tregtar, shpenzimet e kapitalit tregtar, 

kapitali tregtar, norma e kamatës. 

2 Ushrtime lidhur  me 

njesine Ndërmarrjet 

(firmat), organizimi i  i 

tyre si dhe te te metat dhe 

perparesite e llojeve te 

ndërmarrjeve. 

 

1 
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7 Java e VII-të: Fitimi i ndërmarrësve dhe 

kamata, kapitali hua 

Literatura: 

Dr. Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi  

“Ekonomia” Prsihtinë 2018 fq. 136-159 

Materia mësimore: Fitimi i ndërmarrsve, 

kamatat kapitali hua, kapitali aksionar, 

dividenta, çmimi i aksionit, kapitali fiktive, 

Renta-e ardhura nga prona mbi tokën, llojet e 

rentave. 

2 Ushtrime  lidhur me 

njesine: Fitimi i 

ndërmarrsve, kamatat 

kapitali hua, kapitali 

aksionar, dividenta, 

çmimi i aksionit, kapitali 

fiktive, Renta-e ardhura 

nga prona mbi tokën, 

llojet e rentave. 

1 

8 Java e VIII- Testi i parë me shkrim 

(vlerësimi i pare me shkrim intermediet) 

2 Ushtrime lidhur me testin 

epare me shkrim. 

1 

9 Java e IX:Bankat dhe punët bankare 

Literatura: 

1)prof.dr. Sabahudin 

Komoni,,Financat”Prishtinë,2012 

2)Dr, Mejdi Bektashi, 

Mr.N.Gacaferri,,Ekonomia”Prishtinë.2018 

Materja mësimore:Bankat, llojet e bankave 

,punët bankare dhe llojllojshmëria e  tyre(punët 

aktive, pasive dhe punët neutrale të bankave). 

2 Ushtrime  lidhur me 

Bankat, llojet e bankave 

,punët bankare dhe 

llojllojshmëria e  

tyre(punët aktive, pasive 

dhe punët neutrale të 

bankave). 

 

1 

10 Java e X-të: Koncentrimi dhe centralizimi i 

prodhimit dhe i kapitalit – krijimi i 

monopoleve 

Literatura: 

Dr. Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi 

“Ekonomia” Prsihtinë 2018 fq. 159-167 

Materja mësimore: Krijimi i monopoleve, 

llojet e monopoleve, format e ulta të lidhjeve të 

monopolove, format e larta të lidhjeve të 

monopoleve, format e monopoleve sipas 

numrit të pjesëmarrësve, monopolet dhe 

konkurrenca çmimet monopolistike dhe 

superftimi i monopolit. 

2 Ushtrime lidhur me 

njesine Krijimi i 

monopoleve, llojet e 

monopoleve, format e 

ulta të lidhjeve të 

monopolove, format e 

larta të lidhjeve të 

monopoleve, format e 

monopoleve sipas numrit 

të pjesëmarrësve, 

monopolet dhe 

konkurrenca çmimet 

monopolistike dhe 

superftimi i monopolit 

1 

11 Java e XI-të:Makroekonomia, qëllimet 

parësore të makroekonomisë 

Literatura: 

Dr. Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi 

“Ekonomia” Prsihtinë 2018 fq. 169-177 

prof.dr. Sabahudin Komoni,,Financat”Prishtinë 

J.K. Gabraith: “Novac” (Paraja) Zagreb 1978 

fq.64-72 

Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule 

2 Ushtrime lidhur me 

materien 

mesimoreqëllimet 

parësore të 

makroekonomisë, 

faktorët e brendshëm dha 

faktorët e jashtëm, paraja 

dhe funksionet e 

parasë{funksioni i parasë 

1 
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dhe Stefan Qiriqi: Hyrje në Ekonomi, shtëpia  

botuese “Pegi” –Tiranë, 2000 fq. 365 

Materja mësimore: qëllimet parësore të 

makroekonomisë, faktorët e brendshëm dha 

faktorët e jashtëm, paraja dhe funksionet e 

parasë{funksioni i parasë su mjet llogarie 

(masë e vlerës), funksioni i parasë si mjet 

kembimi; funksioni i parasë si mjet kursimi 

(ruajtëse e vlerës); funksioni i parasë si mjet 

pagese ( si mjet i shlyerjes së detytimeve)} dhe 

teoritë mbi paratë 

su mjet llogarie (masë e 

vlerës), funksioni i parasë 

si mjet kembimi; 

funksioni i parasë si mjet 

kursimi (ruajtëse e 

vlerës); funksioni i parasë 

si mjet pagese ( si mjet i 

shlyerjes së detytimeve)} 

dhe teoritë mbi paratë 

12 Java e XII-të: Ç`rregullimet në sasinë e parasë 

në qarkullim 

Literatura: 

1)prof.dr. Sabahudin 

Komoni,,Financat”Prishtinë,2012 

Materja mësimore: Inflacioni – historiku dhe 

pasjat, norma e inflacionit, shkaqet dhe llojet e 

inflacionit, inflacioni  moderne, inlfacioni 

galopant dhe hiperinlacioni, pasojat ekonomike 

politike dhe sociale të inflacionit,  eveluimi, 

revolvimi, defalcioni, llojet e deflacionit, 

bankaf dhe sistemi banker, zhvillimi historic i 

bankave. 

2 Ushtrime lidhur me 

materien mesimore 

Inflacioni – historiku dhe 

pasjat, norma e 

inflacionit, shkaqet dhe 

llojet e inflacionit, 

inflacioni  moderne, 

inlfacioni galopant dhe 

hiperinlacioni, pasojat 

ekonomike politike dhe 

sociale të inflacionit,  

eveluimi, revolvimi, 

defalcioni, llojet e 

deflacionit, bankaf dhe 

sistemi banker, zhvillimi 

historic i bankave. 

1 

13 Java XIII-tëCiklet ekonomike (konjuktuale) 

Ekonomia e hapur dhe tregtia ndërkombëtare 

Literatura: 

Dr. Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N. Gacaferi 

“Ekonomia” Prsihtinë 2018 fq. 192-234 

 

Materja mësimore: Teoritë e zhvillimit të 

ciklit ekonomik, fazat e ciklit, ekonomik, kriza 

ose depresioni , anultia, gjallërimi dhe lulëzimi 

ose bumi ekonomik, punësia dhe papunësia, 

papunësia dhe masa e papunësisë, tregu i 

punës, llojet e papunësisë, shkaqet e 

papunësisë diskriminimi në tergun e punës, 

punësimi dhe llojet e punësimit, sindikatat, 

anëtarësimi në sindikatë, dialogu social dhe 

kontratat kolektive të punës, marrëveshja 

kolektive epunës, qeveria ..............................., 

faktorët që ndikojnë në shtimin e zhvillimit 

ekonomik, periudha e tranzicionit, 

2 Ushtrime lidhur me 

njesine Teoritë e 

zhvillimit të ciklit 

ekonomik, fazat e ciklit, 

ekonomik, kriza ose 

depresioni , anultia, 

gjallërimi dhe lulëzimi 

ose bumi ekonomik, 

punësia dhe papunësia, 

papunësia dhe masa e 

papunësisë, tregu i punës, 

llojet e papunësisë, 

shkaqet e papunësisë 

diskriminimi në tergun e 

punës, punësimi dhe 

llojet e punësimit, 

sindikatat, anëtarësimi në 

sindikatë, dialogu social 

dhe kontratat kolektive të 

1 
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karakteristika  e ekonomive të tranzicionit, 

politika tregtare dhe proteksioniste. 

punës, marrëveshja 

kolektive epunës, qeveria, 

faktorët që ndikojnë në 

shtimin e zhvillimit 

ekonomik, periudha e 

tranzicionit, 

karakteristika  e 

ekonomive të 

tranzicionit, politika 

tregtare dhe 

proteksioniste 

14 Java e XIV-Testi i Dytë me shkrim 2 Ushtrime lidhur me testin 

e dyte 

1 

15 Java XV-të:Integrimet Ekonomike 

Literatura: 

1)prof.Dr. Musa Limani,,Integrimet 

Ekonomike Evropiane”Prishtine,2008 

2)Prof. Dr. Selman Selmanaj ”Globalizimi dhe 

tranzicioni” Riinvest 2006 fq 11-15 

3)Dr. Sc. Mejdi Bektashi, Mr. N.Gacaferi 

“Ekonomia” Prsihtinë 2005 fq. 235-254 

Materja mësimore: Integrimet Ekonomike, 

format e integrimeve, zona e tregtisë së lirë, 

bashkimi doganor, tregu i përbashkët, 

bashkimi ekonomik, qëllimet parësore të 

Bashkimit Evropian,  funksioni dhe rezultatet, 

organet e BETHç-së, organimi i bahskimit 

Evropian, NAFTA, mekanizimi, funksionimi 

dhe rezultatet, Organizata Botërore e Tregtisë, 

globalizimi si model i zhvillimit dhe sfidat e 

globalizimit. 

2 Ushtrime lidhur me 

materien mesimore. 

1 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1. Dr.Mejdi Bektashi dhe Mr Nysret Gacaferi “Ekonomia”, Prishtine2018, 

Literatura plotesuese: 

1. Dr Sabahudin Komoni, ”Financat”, Prishtinë, 2015, 

2. Dr. Musa Limani, ”Integrimet Ekonomike Evropiane”, Prishtinë, 2015. 

 

 

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: 

______________________ 

Dr. Nexhmije Kabashi 
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SILLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda ANGLISHTE JURIDIKE I 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  I 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata interaktive, punë individuale, punë në çifte dhe punë grupore, 

prezantime të detyrave/projekteve, etj.  

Konsultime Një herë në javë 

Mësimdhënësi Dr.Sc. Agnesa Çanta 
Tel/mob 044/ 664-301 

 e-mail cantaagnesa@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e studentit 

Anglishte juridike I është kurs semestral 

obligativ, i cili i ekspozon studentët ndaj një sërë 

situatash komunikative në gjuhën angleze, që 

kanë të bëjnë me tema të ndryshme nga fusha e 

drejtësisë të ndërlidhura me përditshmërinë, 

nëpërmjet të cilave studentët do të  jenë në 

gjendje t’i shprehin aftësitë e tyre komunikuese  

dhe njëkohësisht t’i përmirësojnë katër 

shkathtësitë themelore gjuhësore: të dëgjuarit, të 

lexuarit, të shkruarit dhe të folurit, në funksion të 

rrjedhshmërisë dhe saktësisë. Temat e mbuluara 

gjatë kursit, siç janë: standardet bazë të shkrimit 

ligjor, veçantitë  gjuhësore dhe terminologjke, 

përpilimi i dokumenteve ligjore, llojet e 

kontratave, struktura e kontratave, ndërprerja e 

kontratave, anglishtja britaknike dhe ajo 

amerikane, etj., do të përfshijnë një llojllojshmëri 

të ushtrimeve gramatikore dhe të leksikut të cilat 

do t’u ndihmojnë studentëve  të arrijnë një 

zotërim të kënaqshëm të gjuhës angleze.  

Pas përfundimit të kursit, studentët do të jenë 

në gjendje të: 

1. Të jenë në gjendje t’i  kuptojnë qartë dhe 

pa vështirësi termat ligjorë nga temat e 

zhvilluara si dhe të komunikojnë pa vështirësi 

në lidhje  me këto tema. 

2. Shkruajnë ese të cilat përmbajnë së paku 

300 fjalë mbi temat e diskutuara gjatë 

ligjëratave dhe ushtrimeve;  

3. Zbatojnë njohuritë e tyre të gjuhës angleze 

në situata të ndryshme komunikative me 

saktësi;  

4. Përdorin literaturë profesionale e cila ka të 

bëjë me fushën e tyre të studimeve dhe që 

korrespondon me nivelin e njohurive të 

fituara gjatë kursit;  

5. Krijojnë afinitet për gjuhën, gjë që 

padyshim do ta rriste interesimin e tyre për 

përmirësimin e mëtejshëm të njohurive të tyre 

të gjuhës angleze në fushën e drejtësisë. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:cantaagnesa@gmail.com
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Metodologjia e mësimdhënies bazohet kryekëput në Qasjen Komunikative, si ortodoksi 

dominante në botë në mësimdhënien e gjuhës angleze. Ligjëratat do të zhvillohen në formë 

interaktive duke i kyçur studentët në diskutime mbi tema të ndryshme të cilat mbulohen në këtë 

kurs, duke u dhënë udhëzime për përdorim të drejtë të gjuhës, si dhe duke organizuar një sërë 

aktivitetesh  të cilat imitojnë përdorimin e gjuhës angleze jashtë klasës, siç janë: puna në çifte, 

puna në grupe, etj., në mënyrë që studentët të përgatiten që ta përdorin gjuhën, jo vetëm në 

klasë, por edhe jashtë saj. Diskutimet në kuadër të ushtrimeve do të zhvillohen në grupe të vogla 

në mënyrë që të nxitet karakteri garues i studentëve. Po ashtu, edhe prezantimet e projekteve 

dhe detyrave të tjera në kuadër të kursit do të jenë pjesë integrale e të mësuarit që do të ndikojnë 

në përmirësimin e shkathtësive gjuhësore të studentëve. 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Librat, tabela, markerët, CD-të, DVD-të, laptopi, projektori. 

Mënyra e vlerësimit të studentit  (në %): 

Performanca e studentëve në detyrat, projektet 

që i punojnë gjatë semestrit   10% 

Performanca e tyre në kollokvium     20% 

Angazhimi i tyre gjatë ligjëratave dhe 

ushtrimeve   10% 

Provim përfundimtar: 60% 

 

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, 

Pjesëmarrja aktive, 

Punime seminarike/projekte, 

Pjesëmarrja në teste dhe ushtrime, 

Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrja në ushtrime, 

Puna individuale dhe grupore në raste 

studimi, 

Pjesëmarrja në diskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 1 15 15 

Punë Praktike    

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kollokfiume/seminare 2 1 2 

Detyra të shtëpisë 2 10 20 

Koha e studimit vetanak 2 15 30 

Përgatitja përfundimtare  për provim 2 15 30 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

3 1 3 

Projektet propozimet 5 1 5 

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 
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Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Introduction. A brief introduction of the 

syllabus with emphasis on the topics to be 

discussed during the term. 

2 Students introduce themselves 

by providing personal 

information and sharing their 

interests and goals with their 

colleagues. 

1 

2 Unit 1 Introduction to legal English. 

Sources of legal English. The importance 

of legal English. 

2 What makes English difficult? 

What makes legal language 

difficult?  

1 

3 Unit 2 Grammar for legal writing. Articles. 

Prepositions. Pronouns. Adjectives.  

Adverbs. Nouns. Verbs. 

2 Phrasal verbs. Negatives. 

Relative pronous. 

1 

4 Unit 3 Punctuation for legal writing. 

General points. 

2 Punctuation marks. 1 

5 Unit 4 Sentence structure. Active and 

passive voice. Linking clauses. 

2 Subject-verb agreement. When 

is a sentence not a sentence? 

1 

6 Unit 5 Basic standards of legal writing. 

Dates. Numbers. Citations.  Terminology 

and linguistic peculiarities. 

2 Abbreviations. Business 

buzzwords. 

1 

7 Unit 6 Elements of good style: clarity, 

consistency, effectiveness. General 

consideration. 

2 Examples of bad style and 

analysis. 

1 

8 Pre-test in Legal English 1 2 Discussions on the pre-test 1 

9 Unit 7 What to avoid. Ambiguity. Sexist 

language. Constantly litigated words.  

2 False word pairs. Problem 

words. 

1 

10 Unit 8 British and American English. 

Differences in language-use conventions. 

Vocabulary. 

2 Differences related to cultural 

values. 

1 

11 Unit 9 Contracts: performance, termination 

and remedies. Performance of contracts. 

Termination of contracts. 

2 Remedies. 1 

12 Unit 10 Contracts: structure and 

interpretation. Structure of contracts. 

2 Principles of interpretation. 1 

13 Unit 11. Contract clauses: types and 

specimen clauses. Overview. Definitions. 

Main commercial provisions.  

2 Secondary commercial 

provisions. Boilerplate 

clauses. 

1 

14 Unit 12 Drafting legal documents: 

language and structure. Operative 

language. Troubleshooting issues. Drafting 

exemption clauses. 

2 Structuring a clauses.Layout 

and design. Checklist. 

Specimen contract (NDA) 

1 

15 Review of Units 1-12 2 Review of Units 1-12 1 

LITERATURA 
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Basic literature: 

Cotton, D., & Fulvey, D., & Kent, S. (2016). Market Leader Intermediate (3rdEditionExtra), 

London: Pearson Longman & FT Publishing. 

Additional literature: 

Murphy, R., & Smalzer W. R. (2018), Grammar in Use, Intermediate (Fourth Edition), NY: 

Cambridge University Press. 

Cambridge Business English Dictionary, (2011), New York, NY: Cambridge University Press. 

Various materials from the Internet 

 

VËREJTJE 

Për çdo njësi mësimore, përveç literaturës obligative që studentët duhet ta kenë me vete në 

ligjërata dhe ushtrimë, me raste, sipas nevojës, ata do të pajisen me materiale të tjera të 

nevojshme në gjuhën angleze, si dhe me udhëzime për kryerjen e detyrave. Në fund të çdo ore 

mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë  apo rast studimi lidhur 

me temën e ligjëruar, e cila detyrë do të diskutohet dhe prezantohet nga studentët gjatë 

ushtrimeve.  

VËREJTJE PËR STUDENTIN 

Studentët duhet të jenë të përgjegjshëm dhe të respektojnë institucionin dhe rregullat akademike. 

Ata duhet t’i vijojnë ligjëratat dhe ushtrimet me rregull dhe të tregojnë interesim dhe angazhim të 

vazhdueshëm për lëndën, vullnet për të bashkëpunuar me njeri-tjetrin dhe respekt për të gjithë 

personat që i rrethojnë. Ata duhet t’i ndjekin me përpikmëri udhëzimet e mësimdhënësve të tyre 

gjatë punimit të seminareve dhe detyrave të tjera në kuadër të studimeve dhe t’i dorëzojnë ato me 

kohë. Provimet vlerësohen individualisht për secilin student, prandaj ata duhet të përqëndrohen 

në njohuritë e tyre personale. Kopjimi është i ndaluar. Po ashtu, studentët janë të obliguar ta kenë 

me vete në provim indeksin ose ID-në e studentit, përndryshe nuk mund t’i nënshtrohen provimit. 

Shkelja eventuale e këtyre rregullave dhe në përgjithësi të gjitha rregullave të parapara sipas 

Statutit të Kolegjit “Biznesi“ ndëshkohet konform normave ligjore. 

 

Profesori i lëndës: 

______________________ 

Dr.Sc. Agnesa Çanta 
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ëëë.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda BAZAT E SISTEMIT GJYQËSOR               

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri  I 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metoda e 

mësimit 

Ligjërata, ushtrime,punë në grupe,konsultime,teste,raste 

studimi,detyra,ushtrime etj. 

 

Konsultime Një herë në javë 

Mësimdhënësi Dr.sc. Besim Kelmendi 
Tel/mob 044 124 - 174 

 e-mail besimkelmendi@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i studimit të kësaj lëndë është që studentët 

të njoftohen me njohurit themelore lidhur me 

organizimin dhe funksionimin e sistemit të 

drejtësisë  në Republikën e Kosovës.  Gjithashtu 

kjo lëndë u mundëson studentëve që të bëjnë edhe 

mësime praktike duke vëzhguar seanca gjyqësore 

në të gjitha instancat e sistemit gjyqësor të 

Republikës së Kosovës. 

 

Kjo lëndë në të njëjtën kohë shërben si një hyrje 

për lëndët e tjera në kuadër të plan-programit 

mësimor të Fakultetit Juridik. 

Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, 

pritët që studentët të: 

- kuptojnë sistemin e drejtësisë  në 

përgjithësi; 

- fitojnë njohuri themelore për  strukturën 

dhe organizimin e  gjykatave, prokurorive 

dhe  avokaturës; 

- kuptojnë kompetencat e gjykatave dhe 

prokurorive sipas rangjeve ; 

- kuptojnë rolin dhe kompetencat e 

Avokaturës; 

- njihen me organizimin dhe funksionimin e 

sistemit te drejtësisë në Rep. e Kosovës; 

- njohin procedurat e zgjedhjes së gjyqtarëve 

dhe prokurorëve në Republikën e Kosovës 

dhe kompetencat e Këshillit  Gjyqësor dhe 

Këshillit Prokurorial, Kosovës. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:besimkelmendi@ymail.com
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Për të arritur objektivat e paraqitura më lartë, përveç ligjërimit më power point, një rol do të luaj 

edhe: puna e studentëve në grupe, studimi i rasteve, krahasimi dhe analizimi i strukturës 

organizative dhe kompetencave të gjykatave, Këshillit gjyqësor të Kosovës dhe Këshillit 

Prokurorial të Kosovës, si dhe Avokatisë së Kosovë, punimet seminarike si dhe prezantimet e 

studentëve, nga të cilat do të gjenerohen debate, opinione, rekomandime dhe konkluzione në 

mes të tyre, duke i mbajtur studentët të angazhuar dhe të përqendruar gjatë gjithë kohës së orëve 

mësimore. 

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 % 

• Provim përfundimtar: 0-50% 

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 2 15 30 

Punë Praktike - - - 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren 5 3 15 

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 5 5 25 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

5 3 15 

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
v
a Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 
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1 Java e parë: 

Përmbajtja e lëndës, metodat, organizimi dhe 

kërkesat e lëndës, si dhe rëndesia e lëndës;  

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.14-16 

2 Diskutime për sistemin e 

drejtësisë, prezantim i 

shëmbujve që trgojnë 

funksionimin e këtij sistemi 

1 

2 Java e dytë: 

Kuptimi dhe organizimi i Sistemit te 

drejtësisë  në Republikën e Kosovës 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.17 

2 Diskutime lidhur më ndarjen 

e sistemit të drejtësisë, sipas 

funksionit  

1 

3 Java e tretë: 

Organizimi i Gjykatës Themelore në 

Republikën e Kosovës, kompetencat dhe 

funksionimi i saj. 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.41-49 

2 Diskutime dhe punë në 

grupe lidhur më 

kompetencat e gjykatatve 

themelore, shembuj nga 

praktika gjyqësore 

1 

4 Java e katërt: 

Organizimi i Gjykatës së Apelit në 

Republikën e Kosovës, kompetencat dhe 

funksionimi i saj. 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.50-51 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

gjykata e apelit 

1 

5 Java e pestë: 

Organizimi i Gjykatës Supreme në 

Republikën e Kosovës, kompetencat dhe 

funksionimi i saj. 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq. 51-52 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

gjykata supreme 

1 

6 Java e gjashtë: 

Testi i parë  

Organizimi dhe roli i Gjykatës Kushtetuese 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.53-54 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

gjykata supreme dhe si 

funksionin gjykata 

kushtetuese 

1 

7 Java e shtatë 

Dhomat e specializuara / Gj. Speciale 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.119-147 

2 Diskutime se si funksionon 

gjykata speciale 

1 

8 Java e tetë: 

Kuptimi dhe organizimi i sistemit 

Prokurorial në Republikën e Kosovës. 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.79-81 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

sistemi prokurorial 

1 

9 Java e nëntë: 

Prokuroria Themelore në Republikën e 

Kosovës, kompetencat dhe funksioni i saj. 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

prokuroria themelore 

1 
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autorizuara, Besim Kelmendi, fq.82 

10 Java e dhjetë: 

Prokuroria e Apelit në Republikën e 

Kosovës, kompetencat dhe funksionimi 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.83 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

prokuroria e apelit 

1 

11 Java e njëmbëdhjetë: 

Testi i dytë  

Zyra e Kryeprokurorit te Shtetit të 

Republikës së Kosovës 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.81, 91 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

Zyra e Kryeprokurorit të 

Shtetit 

1 

12 Java e dymbëdhjetë: 

Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.84-90 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

prokuroria speciale 

1 

13 Java e trembëdhjetë: 

Këshilli Gjyqësor i Republikës së Kosovës 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.19-32 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

Këshilli Gjyqësor 

1 

14 Java e katërmbëdhjetë: 

Këshilli Prokororial i Republikës së 

Kosovës. 

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.59-77 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

Këshilli Prokurorial 

1 

15 Java e pesmbëdhjetë: 

Organizimi i Avokaturës në Republikën e 

Kosovës.  

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të 

autorizuara, Besim Kelmendi, fq.103-111 

2 Diskutime dhe shembuj nga 

praktika së si funksionon 

Avokatura në Kosovë 

1 

LITERATURA 

Literatura bazë:  

- “Bazat e Sistemit te Drejtësisë” ligjëratat të autorizuara, Besim Kelmendi, botuar nga Kolegji 

“Biznesi”,  viti 2015 

Literatura shtesë: 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës (2008); 

- Ligji nr. 03/L-223 për Këshillin Gjyqësor të Kosovës , gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / 

Prishtinë: viti V / nr. 84 / 03 nëntor 2010; 

- Ligji nr. 03/L-199 për gjykatat, gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / Prishtinë: viti V / nr. 

79 / 24 gusht 2010 

- Ligji  nr. 03/L-121 për Gjykatën Kushtetuese të Republikës së Kosovës, gazeta zyrtare e 

Republikës së Kosovës / Prishtinë: viti IV / nr. 46 / 15 janar 2009  

- Ligji Nr. 03/L-224 për Këshillin Prokurorial të Kosovës, gazeta zyrtare e Republikës së 

Kosovës, Prishtinë: viti V / nr. 83 / 29 tetor 2010 

- Ligji nr. 03/L-225 për Prokurorin e Shtetit, gazeta zyrtare e Republikës së Kosovës / Prishtinë: 
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viti V / nr. 83 / 29 tetor 2010  
 

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: 

______________________ 

Dr.Sc. Besim Kelmendi 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Departamenti Juridik 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda STATISTIKA JURIDIKE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  I 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 2 

Metoda e 

mësimit 

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

etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. Shyqeri Kabashi 
Tel/mob 044 500 878 

 e-mail kbiznesi@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është të pajis studentët me 

njohuritë themelore në fushën e Statistikës, analizat 

statistikore dhe aplikimin e statistikës në sferën 

juridike.   

 

Njohurit: 

- metodat dhe teknikat e grumbullimit të 

të dhënave  

- përcaktimin e madhësisë së mostrës dhe 

përzgjedhjen e mostrës. 

- prezantimin dhe analizat statistikore të të 

dhënave juridike 

- teorinë e probabilitetit në juridik 

- përcaktimin e trendeve lineare dhe 

jolineare me qëllim të parashikimit të 

dukurive në të ardhmen në lëmin juridike  

Aftësitë:  

- Aftësitë e komunikimit dhe prezantimit,  

-Aftësitë e punës në ekip,  

-Aftësitë e interpretimit të numrave, 

tabelave dhe grafeve. 

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 ligjëruar 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:kbiznesi@gmail.com
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KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE 

Salla e pajisur me kompjuter dhe projektor, tabela për ushtrimin e detyrave statistikore   

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 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

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 2 15 30 

Punë Praktike 2 10 20 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

2 3 6 

Projektet propozimet 2 2 4 

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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Java e parë-Hyrje në statistikë. Konceptet 

kryesore dhe aplikimi i statistikës në sferën 

juridike 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 1-40 

 

2 

Ushtrime-Përsëritje e 

përmbajtjes së temave 

kryesore nga ligjerata 

hyrëse 2 
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2 Java e dytë-Elementet kryesore të analizës 

statistikore: dukuria masive dhe mostra ne 

sferën juridike. Llojet e të dhënave statistike në 

fushën juridike. 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 45-83  

 

2 

Ushtrime-Elementet 

kryesore të analizës 

statistikore: dukuria 

masive dhe mostra. Llojet 

e të dhënave statestikore? 
2 

3 Java e tretë-Përcaktimi i madhësisë së 

mostrës, teknikat e grumbullimit të të dhënave 

juridike. Mënyrat e grumbullimit të të 

dhënave, përpilimi i pyetësorëve në sferën 

juridike. 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 84-108 

 

2 

Ushtrime-Përcaktimi i 

madhësisë së mostrës, 

teknikat e grumbullimit të 

të dhënave. Mënyrat e 

grumbullimit të të 

dhënave, përpilimi i 

pyetësorve. 

. 

2 

4 Java e katërt-Analiza statistikore: mesatarja 

aritmetike, harmonike dhe gjeometrike në 

sferën juridike. Mesorja, moda në fushën 

juridike. 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 109-125 

 

2 

Ushtrime-Detyra  të 

mesatareve aritmetike, 

harmonike dhe 

gjeometrike 
2 

 

 

5 Java e pestë-Analiza statistikore: mesataret e 

ponderuara dhe aplikimi i tyre në fushën 

juridike. 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 126-148 

 

2 

Ushtrime-mesataret e 

ponderuara dhe aplikimi i 

tyre në biznes. 

 2 

6 Java e gjashtë-Paraqitja e të dhënave 

statistikore: rregullat kryesore për paraqitjen e 

të dhënave në fushën juridike. 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 149-158 

 

2 

Ushtrime-Paraqitja 

statistikore e të dhënave 

përmes kompjuterit 

2 

7 Testi i parë 

Java e shtatë-Treguesit e variacionit: treguesit 

absolut dhe relativ të variacionit dhe rëndësia e 

tyre në analizat statistikorenë fushën juridike.  

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 159169- 

2 

Detyra: Treguesit e 

variacionit: treguesit 

absolut dhe relativ të 

variacionit dhe rëndësia e 

tyre në analizat statistikore  

 

2 
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8 Java e tetë-Treguesit e variacionit: devijimi 

standard; dispersioni; koeficienti i variancës; 

koeficienti i dispersionit; varianca relative në 

fushën juridike 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 159-169 

 

2 

Ushtrime dhe detyra: 

devijimi standard; 

dispersioni; koeficienti i 

variancës;  koeficienti i 

dispersinot; varianca 

relative 

2 

9 Java e nëntë-Indekset dhe llojet e tyre ne 

fushën juridike 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 189-228 

 

2 

Ushtrime dhe detyra; 

indekset dhe llojet e tyre 

2 

10 Java e dhjetë-Analiza dinamike dhe aplikimi i 

saj në fushën juridike. 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 228-236 

 

2 

Ushtrime dhe detyra- rreth 

analizës dinamike 

2 

11 Java e njëmbëdhjetë-Metoda e trendit dhe 

aplikimi i tyre në fushën juridike 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 236-249 

 

2 

Ushtrime dhe detyra; 

Metoda e trendit 

2 

12 Java e dymbëdhjetë -Analiza e serive të 

rregulluara (distribuimit) të frekuencave në 

fushën juridike 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 298-324 

 

2 

Ushtrime dhe detyra-

Analiza e serive të 

rregulluara (distribuimit) 

të frekuencave 2 

13 Testi i dytë 

Java e trembëdhjetë-Teoria e probabilitetit 

dhe aplikimi i saj në fushën juridike 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 249-270 

 

2 

Ushtrime dhe detyra të 

probabilitetit 

2 
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14 Java e katërmbëdhjetë -Analiza e regresionit 

dhe përdorimi i tyre ne fushën juridike 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 327-334 

 

  

2 

Ushtrime dhe detyra; 

analiza e regresionit 

2 

15 Java e pesëmbëdhjetë-Analiza reprezentative 

dhe aplikimi i tyre ne fushën juridike 

1.”Bazat e Statistikës”: Dr. Shyqeri Kabashi, 

Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

 fq 334-350 

 

2 

Ushtrime dhe detyra të 

analizës reprezentative 

2 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1. Dr. Shyqeri Kabashi, Bazat e statistikës, Prishtinë ,2018 

2. ”Metodat e Statistikës” Myslim Osmani” 2017 

Literatura shtesë: 

1. Naim Braha, Bazat e statistikës, Prishtinë, 2006 

2. Nuhiu R, Shala A, Bazat e statistikës, Prishtinë 2005 

 

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 dokumentit identifikues 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. Shyqeri Kabashi 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda INFORMATIKË JURIDIKE 

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 praktike,punime,konsultime,teste,raste studimi,detyra, etj. 

Konsultime Dy orë pas ligjëratave 

Mësimdhënësi Dr. sc. Ramadan Beqiri 
phone 044/201-362 

 e-mail ramadanbeqiri@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është të ngrejë shkathtësitë 

e studentëve  në përdorimin e veglave të MS 

Office në mënyrë që ata të përgatiten për të 

punuara dhe regjistruar të dhënat që lidhen me 

ligjet, aktet nënligjore, direktivat, gjykimet 

penale, civile, administrative dhe ekonomike, 

duke shfrytëzuar kompjuterin dhe internetin në 

funksion të kryerjes së punëve për zyrat e  

avokaturës apo institucionit juridik. 

Kjo lëndë përfshin konceptet e përgjithshme të 

teknologjisë informative; folderët dhe 

manipulimi me ta,  aplikacionet e MS Office si 

Word, Excel, Power Point kurse për MS Access 

jepen konceptet themelore për  DB.  Gjithashtu 

trajtohet përdorimi i internetit  për çështjet 

pronësore juridike dhe të sigurisë; përdorimi i 

një softuer rrjeti për menaxhim të një sistemi 

gjyqësor. 

Njohuritë: 

• Kuptimi i koncepteve themelore mbi 

shkencat kompjuterike dhe aplikacioneve te 

MS Office, dhe përdorimi i internetit  

 

Aftësitë: 

• Përdormi i veglave të MS Office:  MS 

Word, MS Excel, MS Power Point dhe 

shfrytëzim më i avancuar i Windows-it dhe 

Internet-it. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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Prezantimi i temës mësimore në Power Point dhe në projektor në mënyrë direkte duke 

konkretizuar përdorimin e aplikacioneve përkatëse të MS Office;  

Gjatë ushtrimeve,në grupe, do të bëhet shqyrtimi i një projekti studimor duke shtjelluar 

materialin mësimor.  Ky kurs do të realizohet duke aplikuar metodat e konkretizimit si: 

projektor, kompjuter, printer, skaner, internet.  

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 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 10 10 

Kontakte me mësimdhënësin 1 5 5 

Ushtrime në teren 2 5 10 

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 2 5 10 

Koha e studimit vetanak 2 15 15 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

2 3 6 

Projektet propozimet 2 2 4 

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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Kuptimi i koncepteve themelore të 

Teknologjisë Informative  

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter nga  

 

1 



26 

 

2 Bazat e Windows-it (shartimi, identifikimi, 

përdorimi i funksioneve nga START); 

Folderët dhe manipulimi me ta (programs, 

accessories, documents, search, seetings, 

help) 

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter nga bazat e 

Windows-it. 

1 

3 Krijimi i dokumentit ; zgjedhja e 

shkronjave dhe definimi i madhësisë dhe 

mënyra e paraqitjes; 

Rregullimi i margjinave, definimi i 

paragrafëve, titujve.  

Perdorimi i veglave Copy, past, cut, delete, 

format, do, undo; insertimi i tabelave ne 

tekst dhe anasjelltas 

Veprimet me fajll (save, save as template)  

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike individuale 

dhe grupore në kompjuter  

 

1 

4 Definimi i ballinës dhe fundit; insertimi i 

fotografice, përpilimi i pëmbajtjes së 

akteve nënligjore, shkresave juridike dhe 

sistemimi  tyre,  kërkimi dhe zëvendësimi, 

përmirësimi dhe korrigjimi në dokument,  

krijimi dhe përdorimi i shablloneve për 

shkresat juridike, definimi dhe shtypja e 

dokumentit; ruajtja e dokumentit me 

password 

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter nga pjesa e 

ligjëruar 

1 

5 - Libri i punës.  Emërtimi dhe lëvizja; 

rreshtat dhe kolonat; formatizimi i 

rreshtave dhe kolonave; fshehja e tyre; 

insertimi i fletëzave, rreshtave dhe 

kolonave, formatizimi i qelive. 

- Definimi i fushave; manipulimi me qeli 

(copy, move, cut) 

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter nga pjesa e 

ligjëruar 

1 

6 -Kopjimi special; operacionet aritmetikore 

me qeli; përdorimit i maxhistarit në 

realizimin e funksioneve;  

- Ndërlidhja e qelive ndërmjet fletëzave; 

Gjetja (lookup) dhe parimet e gjetjeve;  

importimi i të dhënave dhe formatizimi i 

tyre; ndarja e teksteve në kolona; kërkimi 

dhe zëvendësimi 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter nga pjesa e 

ligjëruar 

1 
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Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

7 Vlerësimi i parë 

Konceptet themelore te TI; 

Shembull në Word për përdorimin e 

shabllonave dhe përpilimi i një dokumenti 

zyrtar, ruajta e dokumentit. 

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompëjuter 

1 

8 Krijimi i grafikoneve, definimi dhe 

formatizimi i grafikoneve; insertimi i 

objekteve nga jashtë; filtrimi i të dhënave; 

shtypja e raporteve; rregullimi i ballinës 

dhe fundit të raportit; funksionet financiare  

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike individuale 

dhe grupore në kompjuter.  

 

1 

9 Analizat më të avancuarambrojtja e librit të 

punës, fletëzës së punës dhe mbrojtja e 

pjesëreshme e të dhënave; përdorimi i 

ndihmës (F1) Ramadan Beqiri, Bazat e 

Informatikës, Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 

2020 

2 Ushtrime praktike individuale 

dhe grupore në kompjuter.  

 

1 

10 Interneti. Web browseret – shfletimi i 

faqeve ne internet.  E-mail dhe përdorimi i 

attachement-it.  Përdorimi i një software 

rrjeti për menaxhimin e një sistemi të një 

zyre avokature apo sistemi gjyqësor  

Makinat e kërkimit\ 

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter rreth përdorimit të 

një software rrjeti për 

menaxhimin e një sistemi 

 

1 

11 MS Outlook; e-mail, kalendari; lista e 

kontakteve; takimet dhe obligimet, dergimi 

i dokumenteve me attachement, arkivimi i 

dokumenteve.  

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter. 

1 

12 Kuptimi i data bazes- koncepte të 

përgjithshme, aplikimi i programi Access; 

kuptimi i tabelave dhe definimi i llojit të të 

dhënave, definimi i çelësit kryesorë 

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020  

2 Ushtrime praktike individuale 

dhe në grup në kompjuter 

1 
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13 Vlerësimi i dytë  

Paraqitja e grafikut nga shembulli i dhene 

Data baza dhe rendesia e saj.  

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter 

1 

14 MS Power Point, përzgjedhja e formës së 

slajdit; shtimi dhe fshirja e slajdeve, 

insertimi i tekstit, tabelave dhe 

grafikoneve; insertimi i efekteve; 

përshtatja dhe rregullimi i prezantimit për 

print (headnotes, slajdes etj) 

Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, 

Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter 

1 

15 Prezantimi i punimeve seminarike ne MS 

Power Point për shembujt e dhënë,  para 

grupit dhe vlerësimi i tyre.  

2 Ushtrime praktike në 

kompjuter 

1 

LITERATURA 

Literatur Bazë: 

1.Ramadan Beqiri, Bazat e Informatikës, Kolegji “Biznesi”, Prishtinë, 2020 

Literatura shtesë:  

1.John Walkenbach Microsoft Office 2010 Bible-10th editon, 2010 

2.Ekrem Dragusha, Microsoft Excel 2010, Prishtinë, 2012 

3.Bazat e Informatikës, Universiteti i Prishtinës, 2006 

4.Interneti – komunikimet kompjuterike, IOM, Prishtinë, 2012 

  

 

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. Dr. sc. Ramadan Beqiri 
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VITI I PARË: 

SEMESTRI I II-të: 

 

www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 /045/ 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Nivelii 

studimeve 

Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm Viti 

Akademik 

 

2021 - 2022 

Lënda FILLET E SË TË DREJTËS 

Viti I Statusi i 

lëndës 

 

Obligative 

 

ECTS/kredi 

 

7 

Semestri II 

Javët 

mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjëratë edrejtpërdrejtë.Mënyrakonkretizimi. Punamegrupe.Dialogu. 

Konsultime Njëorëparadhenjë orëpas ligjëratave 

 

Mësimdhënësi 

 

Dr. Mitasin Beqiri 

Tel/mob 049/838-775 

e-mail mitasin.beqiri@hotmail.com 

 

Asistenti 

 Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhepërmbajtja elëndës Përfitimet e Studentit 

Përmbajtja: 

Fillete sëdrejtës,në vetepërfshinëstudimite 

thellua përshtetindhetëdrejtësnë 

njërënanëdhetëdrejtënnënjër 

apomënyrëntjetër,pra,secilaprej 

këtyredydukurivei 

studionnëaspektinevet,dukepërcaktuarvleratpërk

atëseq dalinsirezultatiarritjeveshkencore. 

Njohuritë: 

Aftësitë: 

Fitimi i njohurive për bazat e të së 

drejtës sidisiplineshkencore; 

Aftësimidhe pajisja me njohurie studentëve 

lidhurme nocionetthemelore të Fillevetë 

sëdrejtës; 

• Zbatiminëpraktikëi njohurivenga 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:mitasin.beqiri@hotmail.com
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Shkencae 

cilaështëedhelëndëstudimitnëfakultetinjuridik në 

vitine parë–Fillete 

sëdrejtës,ofronnjohurifillestaredh 

thelbësorelidhurmenocionetshtetëroredhejuridike

sidhe 

meligjshmërinëekëtyredukurivetëcilatparaqesin 

objektine shqyrtimevetona. 

Qëllimi:Përgatitjadhe aftësimii juristëvetë 

ardhshëm ngakjo lëndëmësimorelidhur me fillet 

esëdrejtës, prej momentittë kriji-mit tësë 

drejtëdheshtetitederi nëditët e sotmeqë përbëjnë 

objektin oselëndën estudimit në kuptimin 

engushtëtë fjalës me fenomenet 

shoqëroretëFillëvetë sëdrejtës dhe 

institucioneveshtetëroreeshtetit dhe sëdrejtës 

dhetë zbatojnëmjetet dhemetodat 

bashkëkohorenëprocesin ekriji-mit tështetit 

dhesëdrejtës qëngaperiudhat e hershmeederi të 

shtetet bashkë-kohore liberale. 

bazat e sëdrejtës lidhurme nocionet 

dhe elementet themeloretë 

shtetitdhesëdrejtës. 

METODOLOGJIAPËRREALIZIMINE TEMAVEMËSIMORE 

Prezantimiitemës mësimorenëPower Point,ushtrimenë fletatëmëdha. 

Përsëritjaetemësparaprakengagrupi icaktuar istudentëve,analiza,hulumtimedhe ushtrimeekipore. 

. 

Raststudimiapodetyrë (përorëneushtrimeve) lidhurmetemëneligjëruar. 

Nëpjesën më tëmadhetë kohës do tëorganizohenligjërata interaktive, qëd.m.th. se 

përveçligjërimit nga anaemësimdhënësit, kyçenedhestudentët, qoftëdukepyetur apoedhe 

dukediskutuardhekëmbyermendimet etyrelidheme çështjet tematike qëjanëobjekt i ligjëratës. 

-punimet seminarike:Studentët do tëkenëmundësi tëpërcaktohenpër ndonjë temëapo 

punimseminarik nëformëtë eses, ku para fillimittë punës së tyre,atyreu ofrohen udhëzimet 

elementarelidhurme hartimin epunimevetë tilla, dhepas përfundimit tëtyreata kanëmundësi të 

prezantimit parastudentëvetë tjerëtërezultatevetë punimevetë këtilla, ku edhedo të zhvillohet 

debatilidhurmetemat e trajtuara. 

KUSHTETPËRREALIZIMIN ETEMËSMËSIMORE 

Sallaepajisur mekompjuterdheprojektor, tabelapër ushtrimin e detyrave 

Mënyraevlerësimit tëstudentit (në%): 

Vlerësimii njohurivetë studentëvebëhetgjatë 

tërësemestrit,dukepërfshirë 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 
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pjesëmarrjennëmësime. 

Studentëtdotëtestohendyherë gjatë 

semestritdhe nëprovim.Provimimbahetme test 

oseme gojë. 

Pjesëmarrjanëmësim:10%Angazhimet nëorëte 

ushtrimeve:15%. 

Punimetindividuale:15%. Testet:20%. 

Provimi:40% 

Gjithsej:100pikë. 

81-90  9 ( nëntë) 

71-80 8 (tetë) 

61-70 7 (shtatë) 

51-60 6 (gjashtë) 

OBLIGIMET E STUDENTIT 

Ligjërata Ushtrime 

Vijimii Ligjëratave 

Pjesëmarrje aktive, 

• Punimeseminarike, projekte, 

Pjesëmarrjeneteste dheushtrime, Provimi 

përfundimtar. 

Pjesëmarrjeneushtrime 

Punaindividualedhegruporene raste studimi, 

• Pjesëmarrjediskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 2 15 30 

Punë Praktike 2 10 20 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 2 3 6 

Projektet propozimet 2 2 4 

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
v

a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 
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1 Fillete së drejtës 

-    Nocionii fillevetë sëdrejtës; 

-    Lëndae fillëvetë sëdrejtës; 

- Raportiifillevetë 

sëdrejtësmeshkencattjera juridiko-

shoqëroredhe 

-    Metodatnëfillëtesëdrejtë. 

 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

2 

 

 

2 

2  

Edrejtadheshteti 

- Shtetisiorganizatëshoqëroree organizuar; 

-Fillimiilindjëssështetit; 

-Elementeteshtetit; 

-

Pushtetishtetëror,nocioniipushtetitshtetëror

dhe i sovranitetitshtetëror; 

-Sovranitetipopullordhekombëtar; 

-Pushimii sovranitetitdhenjohjae shtetittë 

ri; 

-Territori; 

-Shtetësia; 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

 

3 

  

1 

3 EDREJTA 

-      Nocionii normëssirregulltë 

cilatiadresohen vetëdijësnjerëzore–

shkeljaeventuale 

e tyrenxitsanksioninsimjeticiliduhettë 

zbatohet; 

-    Normatteknikedhenormatshoqërore; 

-    Rregullatqë neiquajmzakone; 

-    E drejtazakonoredhe morali; 

- Normate 

organizataveshoqëroreqëizbaton shteti; 

- Raportii 

shtetitdheisëdrejtësmedukuritëe 

tjerashoqërore; 

-    Zhvillimiishtetitdhee sëdrejtës; 

-

 Zhvillimetevolutivedherevolucioni

–llojet; Reforma,Grushteti,Komploti, 

 

3 

  

1 
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-    Ndryshimetrevolucionare: 

-Revolucioniiushtruarmedhunë, 

-Revolucionipaqësor 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

4 SHTETISIORGANIZATËDHEAPARAT 

1.   Organetligjdhënëse,(Legjislativi) 

2.   Organetadministrative,(Ekzekutivi)dhe 

3.   Organetgjyqësore(Gjyqësori). 

-    Organete armatosuradhecivile, 

-    Organetdemokratikedheatobyrokratike, 

-    Shtetiligjor. 

 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

3  1 

5 TRAJTATE SHTETIT–SHQYRTIMETË 

PËRGJITHSHME 

-    Llojete trajtaveshtetërore. TRAJTATE 

SUNDIMIT 

-    Shefiishtetit, 

-    Nocioniimonarkisë–llojet, 

-    Nocioniirepublikës, 

TRAJTATE REGJIMITPOLITIK–

Nocioni, 

-    Nocioniidemokracisë, 

-    Elementete demokracisë, 

-    Nocioniidemokracisëformale, 

-    Demokraciae drejtëpërdrejtë, 

-    Demokraciapërfaqësuese, 

-    AUTOKRACIA–Llojete autokracisë 

 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

 

3 

  

1 

6 TRAJTAE 

RREGULLIMITSHTETËRORdhe 

TRAJTATEPUSHTETITSHTETËROR 

-Nocioni, 

-Shtetiipërbërë, 

-Konfederata, 

-Nocioniifederatës, 

-Protektorati, 

 

3 

  

1 
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-    Unionirealdhepersonal, 

-    Shtetiithjeshtë(unitar),nocioni, 

- Shqyrtimetë përgjithshmee 

trajtavetë pushtetitshtetëror; 

-    Parimiindarjëssëpushtetitshtetëror, 

-    Sistemipresidencial, 

-    Sistemiparlamentar, 

 

Parimiiunitetittëpushtetitshtetëror: 

-Këshillikombëtar. 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

7 TEORITËLIDHURMETËDREJTËN 

-    Shqyrtimetëpërgjithshme, 

-    Mendimetfetarelidhurmetëdrejtën, 

-    E drejtanatyrorenëpetkune ri, 

SHKOLLAHISTORIKEE SËDREJTËS– 

HISTORICIZMI 

-    Teoriasociologjike, 

- Teoriadogmatike–

normativelidhurmetë drejtën. 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

 

3 

  

1 

8 RENDIJURIDIK 

-    Nocioniirenditjuridik, 

-    Nocionii normësjuridike, 

- Llojete normavejuridike–

tëpërgjithshme dheatotë veçnata, 

- Vlefshmeriae 

normavejuridikenëterritor, kohëdhe 

hapsirë, 

-    Vlefshmëriakohoree normavejuridike, 

-    Fuqiaprapavepruesee normësjuridike, 

-    Strukturae normësjuridike, 

-    Hipotezae sanksionit, 

-    Sanksioni(nocioni). 

 

Literaturabazë:1. 

Dr.OsmanIsmaili,Fillete së 

drejtës,Prishtinë,2004 &2011; 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

3 

  

1 
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9  

MARRËDHËNIETJURIDIKE–Nocioni 

-    Katërelementetemarrëdhënivejuridike, 

Subjektete sëdrejtës: 

-    Personatfizik, 

-    Personatjuridik, 

Autorizimijuridik: 

-    E drejtasubjektive, 

-    Keqpërdorimiiautorizimit, 

-    Kompetenca, 

-    Keqpërdorimiikompetencës. 

Obligimijuridik(detyrimi) 

Gjendjajuridike(statusi) Objektii sëdrejtës 

Lindja,ndryshimidheshuarjae 

marrëdhënievejuridike 

Faktetjuridike, 

Parashkrimidhedorëmbajtja, 

 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

 

3 

  

1 

10  

AKTI JURIDIK 

-    Nocioniipërgjithshëmiaktitjuridik, 

- Raportindërmjetaktitpsikikdhe 

materializmi itij 

-    Gabimi,lajthitja,Mashtrimi,shtrengimi, 

-    Elementete aktitjuridik, 

-    Formate aktitjuridik, 

-    Brendiae aktitjuridik, 

-    Nxerrjae aktitjuridik, 

-    Nocioniformaldhe materialiaktitjuridik, 

 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

 

3 

  

1 

11  

BURIMETE SËDREJTËS 

-    Nocioniiaktittëpërgjithshëmjuridik, 

-    Kushtetuta, 

 

3 

  

1 
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-    Ligji(aktiipërgjithshëmjuridik) 

-    Kodi(kodifikimi), 

-    Ligjiformal, 

 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

12  

Aktete përgjithshmejuridike–

shtetëroreme fuqinënligjore 

-    Dekretligji, 

-    Urdhëresa, 

-    Rregullorja, 

-    Statuti, 

-    Udhëzimi, 

-    Dekreti, 

-    Vendimi, 

-    KONTRATA 

-

 Aktetjuridiketëcilatshërbejnëpërplo

tësimin e zbrastiravejuridike, 

-    Zakonet, 

-    Praktikagjyqësore, 

-    Shkencajuridike. 

 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

 

3 

  

1 

13  

AKTII VEÇANTËJURIDIK 

-    Nocioniiaktittëveçantëjuridik, 

-    Llojete aktevetëveçantajuridike, 

-    Aktiadministrativ, 

-    Aktigjyqësor, 

-    Punajuridike, 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

 

3 

  

1 

14  

LIGJSHMERIA 

-    Nocioniiligjshmërisë, 

-    Fuqiajuridike, 

-    Mjetetjuridike, 

-    Sanksionetndaj kundërligjshmerisë, 

 

3 

  

1 
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-    Plotfuqishmëria, 

-    Përmbarimimeekzekutim, 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

15  

ZBATIMII SËDREJTËS 

-    Nocioniizbatimittësëdrejtës, 

-    Procesiizbatimittësëdrejtës, 

-    Arsyejajuridike(ratiolegis), 

-    Provatjuridike, 

-    Supozimetdhe fiksionet, 

-    

Vlefshmëriahapsinoreenormavejuridike, 

-    Vlefshmeriakohorenormavejuridike, 

-    Fuqiaprapavepruesee normavejuridike, 

-    E drejtapozitive. 

INTERPRETIMII SËDREJTËS–Nocioni 

Interpretimiiorganeveligjvënëse,gjyqësore, 

administrative, 

Interpretimiisubjektevejoshtetërore, 

Intepretimishkencor, 

Procedurae interpretimit, 

-    Mjetëte intepretimit, 

-    Interpretimilogjik, 

-    Interpretimisistematik 

-    Intepretimihistorik, 

-    Interpretimiqëllimor–teologjik, 

& 

SISTEMII SËDREJTËS–Nocioni 

-    Elementete sistemittë sëdrejtës, 

-    Institucinetjuridike, 

-    Degëtjuridike, 

-    Lëmenjtëjuridike. 

-    E drejtamaterialedhe formaledhe 

-    E drejtapublikedhee drejtaprivate 

Literatura bazë: Dr.OsmanIsmaili,Fillete 

sëdrejtës,Prishtinë,2015 

 

 

3 

  

1 

LITERATURA 
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Literatura bazë: 

1.Dr.OsmanIsmaili,Fillete sëdrejtës,Prishtinë,2015; 

Literaturashtesë: 

2.R.Lukiq,Teoriae shtetitdhesëdrejtës,I dhe II; etj. 

- 3.Dr.Kadri Bicaj ,Metodologjiae shkrimitligjor;(TeknikaLegjislative),Prishtinë,2012 

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 

-Studentët gjatëprocesittë mësimit, provimeve, por edhegjatëpranisë sëtyrenëfakultet duhet 

pasur kujdes ndaj  kriterevepër vijueshmëri tërregullt dhe rregullat e mirësjelljes gjatë 

organizimittë mësimit; 

-të respektojnëmësimdhënësin dhepersonelin jo-akademik të kolegjit; 

-mos tëpengojnë procesin mësimor; 

-të dëgjojnëme kujdes si mësimdhënësitashtu edhekolegët e tyre; 

-mos tëpërdorin ushqim, pije, goma përtypësenësallëtë mësimit; 

-mos tëpërdorin telefonat mobilnësallëtë mësimit; 

-të hyjnëme kohënësallë tëmësimit; 

Para sëgjithash,studentiduhettëjetë i ndërgjegjshëmdhetërespektojëinstitucionindhe 

rregullatshkollore; Duhettërespektojëorarine ligjëratave,ushtrimevedhepunimetseminarike,të jetë  

i vëmendshëmnëorën mësimore; 

Ështëiobliguarposedimidhe paraqitjae indeksitapoIDnëtestedhe provim; 

Gjatëhartimittëpunimeveseminarike,studentiduhetti përmbahetudhëzimevetë dhënanga 

mësimdhënësipërrealiziminehulumtuesdhe tekniktëpunimit; 

Testetdheprovimetvlerësohenindividualishtpërsecilinstudent.Prandaj,studentet duhettë 

 
 

Profesori i lëndës: 

 

______________________ 

Prof. Dr.Mitasin Beqiri 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda E DREJTA NDËRKOMBËTARE PËR TË DREJTAT E  NJERIUT 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  II 

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 pajisja 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.Studentët do te kenë 

mundësin të pajisen me njohur nga kjo fushë nga 

periudhat e ndryshme të zhvillimit të të drejtave 

të njeriut.   

Studentet do të përfitojnë 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 bashkëkohore dhe pa diskriminim 

në rrafshe të shumta te jetës njerëzore. 

Ata(studentet) do te kanë mundësin gjithashtu 

të vizitojnë 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/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:burjani@yahoo.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
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Hyrje në të Drejtat  e Njeriut 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

fq3-10, 

  2 Të Drejtat e Njeriut 1 
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2 Mendimtarët e parë për të drejtat e njeriut 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq11-18,  

 

  2 Kontributet e mendimtarëve të 

parë për të drejtat e njeriut 

1 

3 Aktet e para të shkruara ligjore nga fusha e 

të drejtave të njeriut 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 20-28,  

 

 

  2 Aktet e para për të drejtat e 

njeriut 

1 

4 Zhvillimi historik i të drejtave të njeriut 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 20-28,  

 

  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 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 29-33,  

 

  2 Klasat dhe të drejtat e njeriut 

dhe zhvillimet tjera ne fushen 

e te drejtave te njeriut. 

 

6 OKB 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 45-58,  

 

  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.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 60-72,  

 

  2 Roli i Institucioneve te 

Këshillit të Evropës dhe 

procedurat e 

funksionimit,panelet,afatet dhe 

nxjerrja e vendimeve. 

1 
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8 Karta Sociale 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 80-92,  

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 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 95-100,  

 

  2 Roli i gjykatës së OSHA, 

përbërja dhe procedurat. 

1 

10 Skllavëria 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 95-100,  

 

  2 Deklarata  Universale e OKB, 

mbrojtja e të drejtave të njeriut 

ne Kosovë. 

1 

11 Apartejdi 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 110-125,  

 

  2  Diskriminimi,racizmi, 

politikat anti-diskriminuese 

1 

12 UNHCR 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 130-145,  

 

  2 Roli i UNHCR 1 

13 Azili 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 157-167,  

Human Right Watch, publication,pg. 27 -

39 

  2 Azili dhe ligjet evropiane 1 
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14 Llojet e Azili  

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 178-190,  

 

 2 Ligjet Evropiane 1 

15 Zhvillimi Bashkëkohor i te Drejtat të 

Njeriut 

 

Mr.Sc. Blerim  Burjani Mbrojtja 

Ndërkomëbëtare e të Drejtave të Njeriut 

,2019,Prishtinë 

,fq 215-219,  

 

 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 Watch, 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 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i Përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda SHKRIM AKADEMIK 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 6 

Semestri  II 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjëratë e drejtpërdrejt. Menyra konkretizimi. Puna me grupe. Bashkëbisedimi. 

Dialogu. 

Konsultime Të domosdoshme. Në grupe dhe veç e veç. 

Mësimdhënësi  
Tel/mob  

 e-mail  

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Përmbajtja: Lënda Shkrimi akademik përmban 

çështjet themelore te kulturës së gjuhës, duke 

përfshirë edhe metodat e shkrimit. Kjo ndihmon 

që studentët të përvetësojnë njohuritë themelore 

për gjuhën shqipe, që e kanë gjuhë amtare, 

dretëshkrimin e saj, rregullat elementare 

gramatikore, si dhe format e shkrimit, duke 

filluar nga shkresat zyrtare e deri te format më të 

larat të shkrimit akademik, siç janë eseja dhe 

hartimi i temave të diplomës dhe të Mastar-it. 

Qëllimi: 

Qëllimi i lëndës së Shkrimit akademik është që 

të aftësojë studentët të shkruajnë drejt, pa 

gabime dhe sipas natyrës së gjuhës shqipe të 

Studentët përfitojnë njohuritë e domosdoshme 

në punë të kulturës së gjuhës, duke filluar nga 

sintaksa shqipe e deri të rregullat e 

drejtshkrimit dhe të pikësimit. Pasi të 

përfundojnë këtë semestër, studentët do të 

aftësohen të shkruajnë pa gabime të gjitha 

format e shkrimit, duke filluar nga kërkesa e 

deri te eseja, nga testi e deri te punimi i 

diplomës, duke filluar nga letra e deri te 

shpjegimi i njësisë mësimore në formë të 

shkruar. 

 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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gjitha format e shkrimit. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Do të përdorë metoda të sintetizuara, duke filluar nga metoda klasike e komunikimit të 

drejtpërdrejtë me studentët, e deri të puna me grupe dhe me individë. Mënyra e komunikimit 

bëhet varësisht nga tema e njësisë mësimore. 

Po ashtu, do të zbatohen edhe metodat e komunikimit të vazhdueshëm në formën e kryerjes së 

detyrave mësimore në shtëpi, jo vetëm si detyrë shtëpie, por edhe si formë e bashkëpunimit për 

ta përvetësuar më bindshëm lëndën dhe njësitë e saj. Kjo punë e vazhdueshme ka dhënë efekte 

pozitive në përvetësimin e lëndës së shkrimit akademik. Metoda e demonstrimit do të përdoret 

atje ku është e munduar, fjala vjen, të përvetësimi i shenjave të pikësimit, i përdorimit të fjalëve 

shqipe në vend të fjalës së huaj, e kështu me radhë. 

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 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

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 
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Punë Praktike 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

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 6 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 150 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

150 

Ja
v
a Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Mënyra e dhënies së shënimeve. Leximi 

akademik-grupet dhe puna me grupe. 

Leximi i literaturës së profesionit të 

studentëve. Hartimi i konceptit të një 

shkrimi. 

2 Hartimi i konceptit të një 

shkrimi 

 

1 

2 Ushtrimet për të shkruarit akademik. 

Shfrytëzimi i fakteve dhe opinionit dhe 

dallimi i tyre. 

2 Shfrytëzimi i fakteve dhe 

opinionit dhe dallimi i tyre. 

 

1 

3 Mbledhja e informacioneve dhe shqyrtimi i 

tyre. Metodat e shpalimit të ideve kryesore. 

Paraqitja e burimeve të të dhënave. 

Mënyra e shkrimit të lirë. Mbajtja e ditarit 

dhe shënimeve. 

2 Paraqitja e burimeve të të 

dhënave. Mënyra e shkrimit të 

lirë. Mbajtja e ditarit dhe 

shënimeve. 

 

1 

4 Gjuha e shkrimit akademik dhe shkrimit 

artistik. Përdorimi i formave për 

përkufizimin e çështjeve. 

2 Gjuha e shkrimit akademik 

dhe shkrimit artistik. 

 

1 

5 Rregullat e drejtshkrimit të gjuhës shqipe. 

Shenjat e pikësimit. 

2 Rregullat e drejtshkrimit të 

gjuhës shqipe. 

1 

6 Fjalia si temë e shkrimit. Mënyra e 

përmbledhjes së subjektit të shkrimit. 

Nxjerrja e idesë kryesore të shkrimit. 

2 Mënyra e përmbledhjes së 

subjektit të shkrimit. Nxjerrja 

e idesë kryesore të shkrimit. 

1 

7 Mënyrat e përkufizimit të Paragrafit. Llojet 

e paragrafit përshkrues dhe rrëfyes. 

2 Llojet e paragrafit përshkrues 

dhe rrëfyes. 

1 

8 Hetimi i lidhjeve në mes shkruesit dhe 

lexuesit. Tema. Argumentet. Fragmente 

leximi. 

2 Fragmente leximi. 1 

9 Procesi i krijimit të shkrimit akademik. 

Tema e shkrimit. Subjekti i shkrimit. 

2 Procesi i krijimit të shkrimit 

akademik. 

1 
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10 Si ndërtohet struktura e shkrimit. Shënimet 

e dorës së parë të shkrimit.  Mënyrat e 

motivimit për shkrim. 

2 Si ndërtohet struktura e 

shkrimit. 

1 

11 Shkrimi i esesë dhe mënyrat e ndërtimit të 

tij. Paraqitja e hyrjes, zhvillimit dhe 

përfundimit. 

2 Shkrimi i esesë dhe mënyrat e 

ndërtimit të tij. 

1 

12 Përkufizimi i temës së esesë. Përcaktimi i 

terminologjisë bazë. 

2 Përkufizimi i temës së esesë. 1 

13 Krijimi i formës përfundimtare të shkrimit. 

Redaktimi i përkufizimeve përfundimtare. 

2 Redaktimi i përkufizimeve 

përfundimtare. 

1 

14 Përdorimi i mendimit me argumente. 

Përdorimi i metodës së induksionit dhe 

deduksionit. 

2 Përdorimi i metodës së 

induksionit dhe deduksionit. 

1 

15 Mënyra e citimit të burimeve. Në fund të 

faqeve. Brenda në tekstin e shkruar. Në 

fund të kapitullit. Arsyetimi i mënyrës së 

citimit. 

2 Mënyra e citimit të burimeve. 1 

LITERATURA 

Literatura:  

1. J. Kennedy, Dorothy M. Kennedy, Maria F. Muth, Udhërrëfyes i avancuar i shkrimit 

akademik, Tiranë, 2009  

2. Bardhyl Musai, Si të shkruajmë ese, Tiranë, 2007  

3. Hajdin Abazi, Hyrje në shkrimin akademik, Prishtinë, 2008  

4. Zejnullah Rrahman-“ Leximi dhe shkrimi”, Faik Konica,Prishtinë, 2003 

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: 

_____________________ 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR – SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i Përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda E DREJTA EUROPIANE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Obligative ECTS/kredi 7 

Semestri II 

Javët 

mësimore 
15 Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

3 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjëratë e drejtpërdrejt. Menyra konkretizimi. Puna me grupe. Bashkëbisedimi. 

Dialogu. 

Konsultime Të domosdoshme. Në grupe dhe veç e veç. 

Mësimdhënësi 
 

Mr Sci Arian Gashi 

Tel/mobile 044239816 

 e-mail ariangashi19@hotmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

 e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Ky 

kursishteiparaparetuofrojestudentëvedisanjohurit

hemelorembitë drejtëne UnionitEvropiane cilado 

të fokusohetnë trajtimine njohurive 

dheçështjeveteorike–shkencorelidhurme 

njëfushëtëgjerë marrëdhënieshjuridike të 

cilatlindin,zhvillohendhe shuhennë jetën 

shoqëroredheekonomikenë këtë 

organizatësupranacionale. 

Zhvillimetendryshme dhe 

temëdhaneformadhepërmbajtje te ndryshme,te 

shtetevedhe subjekteve tjerandërkombëtare në 

lëmine së drejtësdhe ekonomisë,ne veçanti ne 

UE,kërkojnë edhe përgjigjeje adekuate dhe 

gjetjentë rrugëve terejadhe me perspektivë ne 

raport shtetërore bilaterale dhe multilaterale, çka 

do te jete edhe pjese e tendencave përshqyrtim 

ne këtëkurs.Interesipërnjëintegrimnëfamiljen 

evropiane,nëpërputhjeme 

dispozitatligjore,bashkëkohoretëbazuarnë 

ekonomitë tregutdhe kushte të globalizimit janë 

Njohuritë: 

 Kuptimii parimeve  themelorembitë cilat 

zhvillohet dhe funksionone drejta e UE–së 

 Njoftimilidhurmemënyrënefunksionimittë 

Institucioneve të UE-së 

 Kushtet qëduhettëplotësohennga 

shtetetkandidatepër aderimnë UE 

 Sistemi politikiUE-së; 

 Sfidate Kosovës karshiIntegrimeve 

Evropiane 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:ariangashi19@hotmail.com
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pjesë përbërëse dhe te përhershme të 

studimit.sine planinjuridik,Ne këtë 

drejtimobjektstudimi 

dotëjenëedhengjarjetezhvilluaranekohettona,nev

eçantiatoqekanë tëbëjnëmeKosovën.Egjithëkjo 

do tëjetenjëorvatje përnjohuri elementarembikëtë 

lëmi. 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE 

Prezantimiitemësmësimore në PowerPoint(studentët mundta shkarkojnë atëpas çdoligjërate  

nga Webfaqja e fakultetit) 

 Rast studimi apodetyrë ( për orëne ushtrimeve) lidhurme temëne ligjëruar. 

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 % 

Provim përfundimtar: 0-50% 

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 1 15 15 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 10 2 20 

Detyra të shtëpisë 2 15 30 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 

Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi 

final) 

5 1 5 

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 

Ngarkesa  

totale:   

 

175 
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semestrit 175 orë  
Ja

v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Tema;Ligjërata hyrësembiidetë,integrimet, 

identitetindhetë ardhmen e UE–së; 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016 : 18 –56 

3 Rastekonkretestudimitëcilatdot

ëshpërndahen gjatë ushtrimeve 

1 

2 Tema:NocioniiUnionitEvropian 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016 Faqe: 57–73 

3 Rastekonkretestudimitëcilatdo

tëshpërndahen gjatë 

ushtrimeve  

1 

3 Tema:Institucionete UnionitEvropian 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016 Faqe: 77–96 

3 Rastekonkretestudimitëcilatdo

tëshpërndahen gjatë 

ushtrimeve  

1 

4 Tema:Sistemi politikiUE –së 

Literatura:Teksti: Studimeevropiane 

Autori:Blerim Reka – 

ArtaIbrahimiFaqe:98– 146 

3 Raste Studimi. 

 

1 

5 Tema:E drejtae 

UnionitEvropian/pjesaeparë 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016:147-166 

3 Rastekonkretestudimitëcilatdo

tëshpërndahen gjatë 

ushtrimeve. 

1 

6 Tema:E drejtaeUnionitEvropian 

/pjesaedytë. 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016 :167 – 206 

3 Rregulloret dhe direktivat 1 

7 Tema: E drejta e UnionitEvropian 

dhepërgatitja per testine I–rë; 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016 fq 206-216 

3 Përsëritjeelëndësdhepërgaditje

përtestin. 

1 

8 Testii ndërmjetëm(testii parë) 3 Komunikimi dhe analiza e 

rezultateve  

1 

9 Tema:Komunikimiirezultatevetë testittë 

ndërmjetëm 

dhe analiza e suksesit 

3 Prezentimiipunimeveseminari

kengaanae studentëve. 

1 

10 Tema:ZgjerimiiUE-së, Kriterete 

Kopenhagës. 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016 :219– 238 

3 Sfidat e Zgjerimit të UE-së me 

theks të veçantë në zgjërimine 

„Lindjes“ 

 

1 

11 Tema:Marrëveshja e stabilizim Asocimit. 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016:239– 252 

3 Rëndësiaenënshkrimittëmarrëv

eshjessë SA 

1 

12 Tema:Mundësitë e vendeve të Ballkanit 

perëndimor për t’uanëtarësuar në UE 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

3 SfidatmetëcilatBallkani 

Perëndimorballafaqohet 

 

1 
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Evropiane, Tetove, 2016 252– 265 

13 Tema:TraktatiiLisbonës dheardhmëria e 

UE–së. 

Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime 

Evropiane, Tetove, 2016 :277– 279 

3 Redaktimi i përkufizimeve 

përfundimtare. 

1 

14 Tema:Kosova dhe UE. 

Paskal Milo: Bashkimi Evropian, 2012, 

Tirana 

3 SfidatdheprocesiiIntegrimittë

Kosovës. 

1 

15 Tema:Pergatitja pertestinperfundimtar 3 Pergatitja 

pertestinperfundimtar. 

1 

LITERATURA 

Basic literature: 

1. Blerim Reka & Arta Ibrahimi, Studime Evropiane, Tetove, 2016; 

Additional literature: 

1. Paskal Milo: Bashkimi Evropian, 2012, Tirana  

2. Blerim Reka, Ligji  I UE, Pristina: KIEAI, 2000 

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 Sci Arian Gashi,PHDC 
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PLANPROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 

Nivelii 

studimeve 

Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm Viti 

Akademik 

 

2021 - 2022 

Lënda TEORIA DHE PRAKTIKAPARLAMANTARE 

Viti I Statusi i 

lëndës 

 

Obligative 

 

ECTS/kredi 

 

5 

Semestri II 

Javët 

mësimore 

 

15 

 

Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 

2 1 

Metoda e 

mësimit 

Ligjëratë edrejtpërdrejtë.Mënyrakonkretizimi. Punamegrupe.Dialogu. 

Konsultime Njëorëparadhenjë orëpas ligjëratave 

 

Mësimdhënësi 

 

Dr. Mitasin Beqiri 

Tel/mob 049/838-775 

e-mail mitasin.beqiri@hotmail.com 

 

Asistenti 

 Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhepërmbajtja elëndës Përfitimet e Studentit 

Aftësimii studentevemenjohuri  tereja nga 

lëndaeTeoriadhepraktikaparlamentare, te 

fitojnëaftësi, njohuri dheshkathtësingalëndae 

Teorisëdhepraktikes parlamentare 

Pasurimime njohuri , shkathtesi dhe  aftesi 

• te reja ngalendaeTeoriadhepraktika 

parlamentare, si dhe aplikimi iketyre 

njohurivedheshkathesivenejeten 

studimore dhepraktike 

tetyre(studenteve). 

METODOLOGJIAPËRREALIZIMINE TEMAVEMËSIMORE 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
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Prezantimiitemës mësimorenëPoëer Point, 

Përsëritjaetemësparaprakengagrupi icaktuaristudentëve,analiza,hulumtimedheushtrime 

individualedheekipore. 

Raststudimiapo detyrë (përorëneushtrimeve) lidhurmetemëneligjëruar,punime seminarike. 

KUSHTETPËRREALIZIMIN ETEMËSMËSIMORE 

Sallaepajisur mekompjuterdheprojektor, tabelapër ushtrimin e detyrave 

Mënyraevlerësimit tëstudentit (në%): 

Vlerësimi iparë: 30% 

Vlerësimi idytë   25% 

Detyrat e shtëpisë ose angazhimetjera10% 

Vijimii 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 

Vijimii Ligjëratave 

Pjesëmarrje aktive, 

Punimeseminarike, projekte, Pjesëmarrjeneteste 

dheushtrime, Provimi përfundimtar. 

Pjesëmarrjeneushtrime 

Punaindividualedhegruporene raste studimi, 

Pjesëmarrjediskutime. 

NGARKESA E STUDENTIT PËR LËNDËN 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsejtë 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 2 15 30 

Punë Praktike 2 10 20 

Kontakte me mësimdhënësin 1 10 10 

Ushtrime në teren    

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë 1 15 15 

Koha e studimit vetanak 1 15 15 
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Përgatitja përfundimtare  për provim 10 1 10 

Koha e kaluar ne vlerësime (teste, kuiz, provimi final) 2 3 6 

Projektet propozimet 2 2 4 

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
v

a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Njohja estudentëveme 

mësimdhënësin dhe anasjelltas 

- Njohje me kursin-programin e lëndës 

Teoria  dhe praktikaparlamentare 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2  

Njoftimi melëndën 

Komentimii njësive mësimore 
1 

2 Demokraciaparlamentare: 

Demokracia dhe fillesat e saj, Tipet e 

demokracisë,            Demokracia            e 

drejtëpërdrejtë,Demokraciarepresentative, 

Atributet themeloretë demokracisë, 

Përparësitë dhe vështirësitë e demokracisë 

së drejtëpërdrejtë,Demokracia mazhoritare 

dhekonsensuale. 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2 Përsëritja enjësivemësimore, 

komentimi lidhur metemat 

1 

3 Shteti ligjor: 

Kuptimiishtetitligjor,Elementete shtetit 

ligjor,Kushtetutshmëriadhe ligjshmëria, 

Barazia para ligjitdhe parimii 

mosdiskriminimit, Gjyqësiae pavarur, 

2 Bisedadhekomentime lidhur 

me shtetin ligjor 

1 

4 Teorite e përgjithshme për ushtrimin e 

pushtetit shtetëror: 

Kuptimi i pushtetit shtetëror, Teoritë mbi 

ushtrimine pushtetitshtetëror, Parimi i 

ndarjes së pushteteve dhe kontrolli i tyre, 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2  

Përsëritja etemavetë 

meparshme, 

Dhekomentimi mestudentë 

1 

5 Evolucioni i parlamentarizmit në botë: 

Paraqitja dhe zhvillimi i parlamentarizmit 

në botë,Kuptimi dhe karakteristikate 

2  

Përsëritja etemavedhe 

1 
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parlamentarizmit,Llojete sistemeve 

parlamentare ne botë 

Parlamenti: 

Kuptimi dhe prejardhja e parlamentit, 

Funksionet eparlamentit,Instrumentet e 

kontrollit parlamentar,Struktura e 

parlamentit, Organizimi i brendshëm i 

parlamentit, Roli i opozitës nëparlament 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

komentimi mestudentë 

6 Partitë politike si subjekte parlamentare: 

Paraqitja dhe zhvillimi i partive politike, 

Kuptimim i partive  politike  , 

Karakteristikat e partive politike,Llojete 

partive politike 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2 Diskutimemestudentë lidhur 

me llojet e partivepolitike 

1 

7 Mbajtja e testit të I-rë 

Zgjedhjet parlamentare: 

Roli i zgjedhjeve në demokraci,Llojete 

zgjedhjeve ne demokraci, Parimete 

zgjedhjeve ne demokraci,Procedurae 

zgjedhjeve parlamentare 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2 Persëritja etemavete 

meparshme 

1 

8 Sistemi presidencial: 

Kuptimi dhe karakteristikate sistemit 

presidencial, Sistemi presidencial  ne 

SHBA, Pushteti legjislativ–kongresi, 

Pushteti ekzekutiv– Presidenti, Pushteti 

gjyqësor– Gjykata supreme : Dr.Arsim 

Bajrami: Demokracia parlamentare,bot.i 

katërt,Prishtinë, 2010 

2 Vlerësimi itestit 

 

Perseritja etemavete 

ligjeruaraneformegrupore 

1 

9 Sistemet parlamentare në demokracitë e 

zhvilluara: 

NëAngli,Kanadë,Francë,Itali,Gjermani 

dheZvicër Dr.Arsim Bajrami: Demokracia 

parlamentare,bot.i katërt,Prishtinë, 2010 

2 Bisedimet dhe komentimet e 

sistemeve   parlamentare   ne 

botë 

1 
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10 Sistemi parlamentar në disa shtete post 

komuniste: 

Ne Federaten Ruse,Bullgare,Rumune, 

Hungari,në ish Jugosllavi,në R.e 

MaqedonisëdhenëR. e Shqipërisë. 

Dr.Arsim Bajrami: Demokracia 

parlamentare,bot.i katërt,Prishtinë, 2010  

2 Bisedimet dhekomentimet 

lidhurme temat espjeguara 

1 

11 Sistemi parlamentar në Kosovë: 

Fillet e parlamentarizmit dhe tranzicionit 

demokratik në Kosovë  

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2 Komentime dhedebatime 1 

12 Kushtetuta  e  Republikës  së  Kosovës, 

procedura  ligjdhënëse,  Kompetencat  e 

presidentit, 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2 Komentime lidhur me organet 

eparlamentit 

1 

13 Mbajtja e testit të II-të 

Kompetencate Qeverisë,Kryeministrit.: 

Dr.ArsimBajrami:Parlamentarizmi,Prishtin

ë,2016 

2 Komentime    dhe    debatime 

lidhurme temat eligjëruara 

1 

14 Institucionet e pavarura: 

Avokatii popullit ( Ombuds personi ) 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2 Pyetje, pergjigje me studentë 

lidhurme temat epërpunuara 

1 

15 Format e qeverisjes në botë 

Dr.ArsimBajrami: 

Parlamentarizmi,Prishtinë,2016 

2 Përsëritja etërëmaterialit të 

lëndës nëfjalë, me qëllim 

përgaditjejepër testin 

përfundimtar 

1 

LITERATURA 

Literaturabazë: 

1. Dr.ArsimBajrami: Parlamentarizmi,Prishtinë,2016.  

Literaturashtese: 

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

2.Kval-Mellbye. Tranoi:Politikadhedemokracia,Prishtinë,2005. 

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

4.Kushtetuta e R.Kosoves , 2008 

- 5.Rregullore punese e Kuvendit te Republikes se Kosoves, 2010 

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 

-Parasëgjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe tërespektojëinstitucionin dhe rregullat 

shkollore; 

-Duhet tërespektojëorarin eligjëratave, ushtrimevedhepunimet seminarike,  të jetë  i vëmendshëm 

në orën mësimore; 

-Është i obliguar posedimi dhe paraqitja eindeksitnëtestedheprovim; 
-Gjatë hartimit tëpunimeveseminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimevetë dhënanga 
mësimdhënësi përrealizimin e hulumtues dheteknik të punimit; 

-Testet dheprovimet vlerësohen individualisht përsecilin student. Prandaj, studentet duhet të 

përqendrohen vetëm nënjohuritëpersonale. 

-Shkelja eventualeekëtyreparimeveetike(rregullave) ndëshkohet konformnormavetë parapara me 

ligj. 
 

 
 

Profesori i lëndës: 

 

______________________ 

Prof. Dr.Mitasin Beqiri 
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www.kolegjibiznesi.com  |  info@kolegjibiznesi.com 

038 500 878 | 044 500 878 | 049 500 878 

Prishtinë, Ulpianë, rr. “Motrat Qiriazi” nr. 29 

PLANPROGRAMI MËSIMOR-SYLLABUS 

Niveli i 

studimeve 
Bachelor Programi Juridik i përgjithshëm 

Viti 

Akademik 
2021 - 2022 

Lënda SOCIOLOGJIA JURIDIKE 

Viti I Statusi i 

lëndës 
Zgjedhore ECTS/kredi 5 

Semestri  II 

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. Erjona Rama 
Cel/mob 045/ 268 682 

 e-mail erjonarama@gmail.com 

Asistenti  
Tel/mob  

e-mail  

Qëllimi studimor dhe përmbajtja e lëndës Përfitimet e Studentit 

Qëllimi i kësaj lënde është të pajisë studentet me 

njohuritë themelore ne fushën e Sociologjisë, 

studimi kritik i teorive dhe koncepteve te 

Sociologjisë, ne veçanti të sociologjisë juridike. 

Njohuritë: 

    Të njohë qasjet e ndryshme teorike dhe 

metodologjike lidhur me konceptet themelore 

te sociologjisë juridike. Të vlerësojë 

intererptimet e fenomeneve shoqërore-

empirike. 

Aftësitë: 

E komunikimit prezantimit 

E interpretimit të lëndës. 

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 

ekipore 

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

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 i dytë   25% 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

91-100   10 (dhjetë 

http://www.kolegjibiznesi.com/
mailto:info@kolegjibiznesi.com
mailto:erjonarama@gmail.com
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Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 10% 

Vijimi i rregullt  5% 

Provimi final    30% 

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 - - - 

Kontakte me mësimdhënësin 1 15 15 

Ushtrime në teren - - - 

Kolekfiume/seminare 5 2 10 

Detyra të shtëpisë - - - 

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 5 ECTS kredi studenti duhet të ketë angazhim gjatë 

semestrit 125 orë  

Ngarkesa  

totale:   

 

125 

Ja
v
a 

Ligjërata Ushtrime 

Tema Orët Tema Orët 

1 Njohja e studentëve me përmbajtjen e 

programit të studimit dhe literaturës - 

njohja reciproke 

2 Propozimi i temave për 

punime seminarike 

1 

2 Sociologjia dhe shoqëria bashkëkohore 

Dr. Beqir Sadikaj “Sociologjia e se 

drejtes”, Prishtine 2016 fq:8-44 

 

2 Problemet aktuale politike në 

botë - debat me studentët 
 

1 



60 

 

3 Metodat e kërkimit Sociologjik  

Dr. Beqir Sadikaj “Sociologjia e se 

drejtes”, Prishtine 2016 fq:47-66 

 

2 Cilat janë sfidat në procesin e 

kërkimit shkencor? 

1 

4 Historia e zhvillimit të teorive mbi 

shoqërinë deri në fillimin e sociologjisë 

Anthony Giddens: Sociologjia, Fondacioni 

Soros, Tiranë,2004 fq:657-683 

 

Dr. Beqir Sadikaj “Sociologjia e se 

drejtes”, Prishtine 2016 fq:69-93 

 

2 Prezantimi i seminarit: 

Teori të ndryshme socio-

politike gjatë gjithë historisë 
 

1 

5 Shkollat e ndryshme sociologjikie 

Dr. Beqir Sadikaj “Sociologjia e se 

drejtes”, Prishtine 2016 fq. 97-128 

 

2 Ndikimi i faktorëve të 

ndryshëm natyrorë në 

zhvillimin e shoqërisë: pozita 

gjeografike, klima, struktura 

organiko-biologjike e njeriut 

etj. 

1 

6 Shoqeria njerëzore dhe struktura 

Anthony Giddens: Sociologjia, Fondacioni 

Soros, Tiranë,2004 fq: 41-69 

 

2 Paraqitja grafike e strukturës 

së shoqërisë njerëzore: 

komentet e studentëve për 

pjesët e saj 

1 

7 Testi i parë ndërmjetës 2  1 

8 Zhvillimi i shoqërisë njerëzore 

Dr. Beqir Sadikaj “Sociologjia e se 

drejtes”, Prishtine 2016 fq:181-218 

2 Prezantimi i seminarit: 

Faktorët që ndikojnë në 

zhvillimin e shoqërisë 

njerëzore 

1 

9 Formacione socio-ekonomike 

Primitivizëm: Mizori dhe barbarizëm 

Dr. Beqir Sadikaj “Sociologjia e se 

drejtes”, Prishtine 2016 fq: 221-252 

2 Roli i punës në procesin e 

transformimit socio-biologjik 

të njeriut 

1 
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10 Formacione socio-ekonomike 

Dr. Beqir Sadikaj “Sociologjia e se 

drejtes”, Prishtine 2016 fq: 255-289 

2 Rënia e socializmit - pse? 1 

11 Grupet shoqërore-Komunitetet etnike: 

Tufat Primitive, Gjinia, Vëllazëria, Fisi, 

Lidhja Fisnore, Kombi dhe Njerëzimi 

Anthony Giddens: Sociologjia, Fondacioni 

Soros, Tiranë,2004 fq: 247-276 

2 Pozicioni i pakicave etnike sot 

në botën bashkëkohore! 

1 

12 Familja dhe martesa; klasat shoqërore dhe 

struktura e tyre; shtresat shoqërore 

Anthony Giddens: Sociologjia, Fondacioni 

Soros, Tiranë,2004  fq 371-400 

2 Prezantimi i seminarit: 

Familja, roli i saj në edukimin 

e personalitetit të fëmijës 
 

1 

13 Shteti dhe origjina e tij, llojet dhe format e 

shtetit; Rregulli i ligjit fq. 298-335 

 

2 Ndarja e pushtetit shtetëror në 

Kosovë: sfidat e funksionimit 

të shtetit të së drejtës 

1 

14 Partite Politike  

Anthony Giddens: Sociologjia, Fondacioni 

Soros, Tiranë,2004 fq 303-312 

2 Sistemi pluralist politik? 1 

15 Testi i dytë ndërmjetës 2  1 

LITERATURA 

Literatura bazë: 

1. Dr. Beqir Sadikaj “Sociologjia e se drejtes”, Prishtine 2016 

Literatura plotesuese: 

1. Anthony Giddens: Sociologjia, Fondacioni Soros, Tiranë,2004; 

2. Prof. Dr. Gjergj RAPI“Sociologjia” 

 

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 
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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 Sci Erjona Rama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


