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30 15 
Metodologjia e mësimit Ligjerata; Ushtrime; Diskutime debatuese; Raste studimi; Prezantime 
 

Konsultime 

 

 

Para dhe pas përfundimit të ligjeratave, studentët kanë të drejtë të konsultohen me 

mësimdhënësin e lëndës për të gjithë cështjet që lidhen me programin e lëndës, 

përmbajtjen dhe interesimet e tjera relevante të natyrës pedagogjike dhe 

akademike që lidhen me lëndën. Për cështjen e vlerësimit të testeve të 

kollofiumeve dhe provimeve, studentët kanë të drejtë brenda afatit të shpallur të 

kenë të qasshme metodologjinë e përdorur për vlerësimin e punës së tyre. 
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PËRSHKRIMI I LËNDËS: 

Ky program mësimor mundëson përvetësimin dhe thellimin e njohurive nga lëmi i Psikologjisë gjyqësore, 

e cila si pjesë e shkencës së psikologjisë së përgjithshme ofron përgjigje për shumë çështje psikologjike 

që ndërlidhen me krimin. Programi mësimor nga lënda Psikologjia gjyqësore, do të shtjellohet në aspektin 

teorik (nëpërmjet ligjëratave). Qëllimi i këtij programi është përgatitja dhe aftësimi i studentëve, që si 

jurist të ardhshëm të kenë njohuritë elementare të lidhjeve të gjendjeve psikike të personave me 

kriminalitetin dhe shpjegimin e tij. 

 

 
 

QËLLIMI STUDIMOR I LËNDËS 
 

PËRFITIMET E STUDENTIT 

 

Në bazë të plan-programit mësimor të Fakultetit 

Juridik të Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”, 

lënda Psikologjia gjyqësore, si lëndë zgjedhore, 

përfshinë njësitë e zgjedhura mësimore që 

lehtësojnë arritjen e njohurive mbi ndikimin e 

ngjarjeve psikike në kriminalitet, deklarim të 

personave që mund të kenë cilësi të ndryshme në 

 

Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në 

gjendje që:  

1) Të numërojë të gjitha komponentët që 

ndërlidhen me zhvillimin e personalitetit të 

njeriut,  

2) Të shtjellojë rrethanat nga të cilat varet saktësia 
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kuadër të një procedure penale konkrete etj. Në 

këtë rast, ata do të fitojnë njohuritë mbi mënyrën e 

ndikimit të perceptimit e të kujtesës në deklarim, 

mënyrat e ndikimit të faktorëve të ndryshëm në 

deklarim dhe efektet e sëmundjeve të ndryshme në 

deklarim. Në sistemin e mësimit zbatohen metodat 

e shtjellimit të lëndës ashtu që organizohen debate, 

teste, seminare e kolokviume me qëllim të nxitjes 

së punës aktive në zhvillimin e procesit mësimor. 

Me këto metoda mësimore, studenti që kryen 

fakultetin juridik aftësohet me njohuri themelore 

rreth mënyrës së ndikimit të ngjarjeve psikike në 

kryerje të veprave penale, deklarim etj.  

e deklarimit;  

3) Të elaburojë mënyrën e çmuarjes së deklarimit, 

efektet dhe qëllimet e burgut etj. 

4) Të përmend të gjithë ecurinë e psikologjisë së 

deklarimit 

5) Të shpjegojsë raportin e psikologjisë gjyqësore 

me psikologjitë e veqantë dhe me degët e tjera 

të së drejtës.  

 

 

METODOLOGJIA PËR REALIZIMIN E TEMAVE MËSIMORE: 

 

Prezantimi i shkurtër i temave nëpërmjet PoëerPoint, Analizimi, diskutim interaktiv, punë në grupe lidhur 

me rastet për studim, pyetje dhe përgjigje. 

 

 

KUSHTET PËR REALIZIMIN E TEMËS MËSIMORE: 

 

Sallë, projektor, laptop, internet, flipchart, tabelë për flipchart dhe markera. 

 

 

OBLIGIMET E STUDENTIT NË LIGJERATA DHE USHTRIME: 

 

 Të përcaktohet në fillim të vitit akademik për lëndën dhe të përmbush obligimet që dalin nga plani i 

lëndës mësimore; 

 Vijueshmëria e rregullt; 

 Pjesëmarrja aktive në diskutim për temat e prezantuara; 

 Studentet inkurajohen të lexojnë literaturën e obliguar dhe shtesë përgjatë gjithë semestrit që i 

dedikohen çështjeve të ndryshme kësaj lënde; 

 Mbajtja e qetësisë në klasë; 

 Shkyçja e telefonave celularë; 

 Hyrja në sallë me kohë dhe qëndrimi sipas etikës akademikë; 

 Te merrë pjesë në ushtrime dhe të jep kontributin për cështjen që diskutohen; 

 Të jetë lojalë ndaj rregullave të brendshme të Fakultetit dhe ti respektojë në përpikmëri ato. 

 

 

 LIGJERATA USHTRIME 

Java Temat e ligjeratave Orët për javë Tema Orët për javë 

1. Psikologjia e kriminalitetit dhe e pengimit të 

tij 

3  2 

2. Kuptimi, lënda, metodat, zhvillimi dhe 

detyrat e psikologjisë gjyqësore  

2  1 

3. Raporti i psikologjisë gjyqësore me 

shkencat tjera  

2  1 



4. Zhvillimi i personalitetit  2  1 

5. Kalimi në vepër; në përgjithësi për 

deklarimin 

2  1 

6. Rrethanat nga të cilat varet saktësia në 

deklarim 

2  1 

7. Vlerësimi i parë 1  / 

8. Ndikimi i ambientit dhe mjeteve të 

informimit në formimin e deklarimit  

2  1 

9. Përdorimi i mashtrimeve dhe dredhive në 

procesin e të provuarit, pyetjet sugjestive, 

pyetjet kapricioze, përdorimi i forcës, 

mjeteve narkotike dhe mjeteve tjera jo të 

lejuara me rastin e marrjes në pyetje  

2  1 

10. Çmuarja e deklarimit  2  1 

11. Karakteristikat psikologjike të 

pjesëmarrësve në procedurë dhe veprimtaria 

e tyre  

2  1 

12. Specifikat e deklarimit të të dëmtuarit dhe 

mbrojtësit  

2  1 

13. Specifikat e arritjes së të vërtetës në 

procedurë penale  

2  1 

14. Specifikat e deklarimit të dëshmitarit, 

ekspertit dhe përkthyesit  

2  1 

15. Psikologjia e burgut 2  1 
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