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Të dhëna bazike të lëndës 

Universiteti: Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren 

Njësia akademike:  Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit 

Programi studimor: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit (SHPM) 

Titulli i lëndës: Administrimi dhe politikat e resurseve pyjore 

Niveli: Bacheor 

Statusi lëndës: Semestrale-obligative 

Viti i studimeve: Viti-III 

Numri i orëve në javë: 3 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Do të percaktohet 

Mësimëdhënësi i lëndës: Faruk Bojaxhi 

Detajet kontaktuese:  faruk.bojaxhi@uni-prizren.com 

 

Përshkrimi i lëndës Ky kurs shpjegon në mënyrë të detajuar legjislacionin pyjor 

dhe mjedisor që implementohet në Kosovë. Burimet pyjore në 

Kosovë dhe gjetkë zënë tokat nën lloje të ndryshme të 

pronësisë (publike dhe private). Këto pyje janë të menaxhuara 

për disa qëllime, duke përfshirë rolin e pyjeve si burimet e 

rekreative, jetesës, ruajtjen e biodiversitetit, furnizim me dru, 

dhe të tyre kontributet në zbutjen e ndryshimeve klimatike dhe 

përshtatjen. Procesi i vendimmarrjes dhe Implementimi mbi 

burimet pyjore përfshin rolet e aktorëve të shumta në të gjithë 

shkallët e shumta nga individi në nivel kombëtar dhe 

ndërkombëtar. Ndërveprimi dinamik në mesin e faktorë të 

shumtë që ndikojnë proceset vendimarrëse pyjeve dhe 

rezultatet e tyre paraqet një kompleks sfidë për menaxhimin e 

qëndrueshëm të burimeve pyjore. 

Qëllimet e lëndës: Objektivi kryesor i kësaj lënde është që studentëve t’u ofrojë 

njohuri për politikat e administrimit të resurseve pyjore.  Kjo 

parashihet të ndërlidhet edhe me përvoja praktike të 

administrimit në ekosistemet pyjore në hapësira të 

përzgjedhura të Kosovës, si dhe informacione lidhur me 

zbatimin dhe implementimin e Politikave pyjore nga vende te 

ndryshme te botës. 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 
Pas përfundimit me sukses të këtij kursi studentët do të jenë 

në gjendje që të: 

 diskutojnë lidhur me administrimin e qëndrueshëm të 

resurseve pyjore. 

 diskutojnë për ndikimin e personaliteteve kryesore dhe 

perspektivat në politikat e ruajtjes në përgjithësi, dhe 

pyjeve në veçanti 

 kuptojnë dhe të dinë më shumë për administrimin e 

pyjeve publike dhe private 

 fitojnë njohuri lidhur me procesin e vendimmarrjes 
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dhe palët vendimmarrëse 

 kuptojnë dobitë dhe përfitimet nga administrimi i 

suksesshëm dhe i qëndrueshëm i pyjeve. 

 zbatojnë njohuritë e fituara teorike në praktike. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 javë 45 

Ushtrime 

teorike/laboratorike 

3 5 javë 15 

Punë praktike - - - 

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

2 5 javë 10 

Ushtrime  në teren 5 2 javë 10 

Kollokfiume,seminare 5 1 javë 5 

Detyra të  shtëpisë - - - 

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose 

në shtëpi) 

4 10 javë 40 

 

Përgaditja përfundimtare 

për provim 

1 15 javë 15 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 

5 2 javë 10 

Projektet, prezentimet ,etj - - - 

Totali    150 

 

Metodologjia e 

mësimëdhënies:   

Ligjërata, diskutime, konsultime, ushtrime teknike, rishikim 

legjistlacioni, kollokuiume, provime. 

Metodat e vlerësimit: Mendoj se bredna periudhe 15 javore do mbaj nje kolekuium 

dhe provimin final. 

 

Literatura bazë:   Clawson, M. (2011): Forests for whom and for what? 

Washington DC: Resources for the Future Press.  

Leksione: MBPZHR Inventarizimi Nacional i Pyjeve, 

Strategjia per Zhvillimin e Pylltarisë, Ligji për Pyjet e 

Kosoves, U.A te ndryshme, Artikuj te ndryshëm nga autor të 

ndryshem ndërkomëbetar. 

Literatura shtesë:   Donoghue, E. M. & Sturtevant, V. E. (eds) (2008). Forest 

community connections: Implications for research, 

management, and governance. Washington, DC: RFF Press.  

Clark, T. W. (2002). The policy process: A practical guide for 

natural resource professionals. New Haven and London: Yale 

University Press 
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Java  

Java e parë: Roli i qeverisë në Menaxhimin e Resurseve Pyjore 

Java e dytë: Gjendja e sektorit Pyjore, resurset, avantazhet dhe vështersitë 

Java e tretë: Politikat për intervenim në fushat me prioritet 

Java e katërt: Korniza për implementimin e strategjisë 

Java e pestë:   Ligji  mbi Pyjet, Udhezimet Administrative  

Java e gjashtë: Politikat dhe planifikimi i përdorimit të tokës 

Java e shtatë:   Rishikimi i Legjislacionit Pyjor dhe roli i ndihmës ndërkombëtare 

Java e tetë:   Procesi i hartimit të legjislacionit 

Java e nëntë:   Kolekvium-Perseritje 

Java e dhjetë: Ligji doganor dhe zyrtar i pylltarisë 

Java e 

njëmbedhjetë: 

Pjesëmarrja e komunitetit në menaxhimin e burimeve natyrore 

Java e 

dymbëdhjetë:   

Zhvillimi i Politikave Kombëtare Pyjore 

Java e 

trembëdhjetë:     

Legjislacioni i Menaxhimit te kafsheve te Egra 

Java e 

katërmbëdhjetë:   

Korrigjimi i Dështimeve të Tregut dhe Politikave 

Java e 

pesëmbëdhjetë:    

Rruga për sigurinë dhe shëndetin në pylltari 

Temat nga ushtrimet  

Java   

Java e parë: Njohja me prioritete e percaktuara nga Qeverisë rreth sektorit pyjor 

Java e dytë: Vizitë Drejtorisë Regjionale të Agjencisë Pyjore të Kosovës 

Java e tretë: Vlersimi i fushave problematike të sektorit pyjor në Kosovë (mbrojtja e 

pyjeve) 

Java e katërt: Studim elmenteve të rëndësishme të dalura nga Strategjia për Zhvillimin 

e Pylltarisë së Kosovës 

Java e pestë:   Vlersimi i detajuar i Ligjit të Pyjeve, anet pozitive dhe negative 

Java e gjashtë: Vlersimi i detajuar i Ligjit të Pyjeve, anet pozitive dhe negative 

Java e shtatë:   Udhëzimi Administrativë Nr.03/2014 per format e trajtimit 

Silvikulturorë të Pyjeve dhe procedurat e shitjes. 

Java e tetë:   Udhëzimi Administrativë Nr.06/2010 per menyrat dhe procedurat e 

shitjes se trungjeve pyjore dhe asortimenteve drusore nga Pyjet Publike. 

Java e nëntë:   Udhëzimi Administrativë Nr.15/2011 per damkat pyjore 

Java e dhjetë: Udhëzimi Administrativë Nr.07/2010 per procedurat e dhenjes se lejeve 

per prerje 

Java e 

njëmbedhjetë: 

Udhëzimi Administrativë Nr.05/2010 per mbrojtjen e pyjeve, 

përgjegjësit dhe obligimet e rojes se pyllit 

Java e 

dymbëdhjetë:   

Udhëzimi Administrativë Nr.06/2009 per dhenie ne Menaxhim te 

vendgjuetive te perbashketa 

Java e 

trembëdhjetë:     

Udhëzimi Administrativë Nr.22/2007 per mbrojtjen e pyjeve nga zjarri 

Java e Ligji per Mbrojtjen e Mjedisit 03L/025-2009. 
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katërmbëdhjetë:   

Java e 

pesëmbëdhjetë:    

Ligji për Mbrojtjen e Natyrës  03L/233-2010 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar në vijimin e rregullt në ligjërata,marrin pjese ne vizita studimore ne 

terren (ekskursion). Shkyçja e telefonave celularë,  hyrja me kohë në sallën e mësimit dhe 

mbajtja e qetësisë  në mësim po ashtu janë obligative.  

 

 


