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PËRSHKRIMI I LËNDËS DHE QËLLIMET 



 

Lënda "E Drejta Ndërkombëtare e Punës" si lëndë zgjedhore në studimet themelore Bachelor, ka 

përmbajtje të tillë që studentëve u mundëson fitimin e njohurive bazë lidhur me marredheniet e 

punës sipas akteve ndërkombëtare nga kjo fushë, e sidomos të konventave, rekomandimeve dhe 

protokoleve të ONP-së, Bashkimit Evropian dhe organizatave relevante nderkombetare ne kete 

fushe. 

Studentëve do t’ju ofrohen njohuri teorike mbi standardet nderkombetare te se drejtes se punes, 

por nder te tjerat edhe do te njohtohen me njouri nga praktika e gjyqesise nderkombetare dhe asaj 

kombetare lidhur me te drejtat e punes.  

Ky qëllim synohet të arrihet nëpërmes ligjeratave, pune praktike, studimit te rastit, kuizeve dhe 

metodologjise tjeter relevante për mësimdhënie. 

 

 

REZULTATET E PRITURA TË NXËNIES: 

 

Pas përfundimit të ligjëratave nga kjo lëndë, studenti do të jetë në gjendje që të:  

- tregon njohuri elementare mbi te drejten nderkombetare te punes  

- kupton strukturen institucionale, proceset vendimmarrese dhe politikat kyce qe lidhen me 

te drejten nderkombetare te punes 

- kupton të drejtat dhe obligimet e punëdhenësve ne kuadër të Keshillit te Evropes, Unionit 

Evropian dhe Organizates nderkombetare te Punes 

- jetë i gatshëm që t`i përdor njohuritë teorike dhe praktike me qëllim të ndihmon ne 

hartimin e legjislacionit nga kjo fushë 

- kupton mundesite dhe kufizimet e te drejtes nderkombetare te punes 

- kupton institucionet brenda shtetit qe jane pergjegjese per harmonizimin e standardeve 

nderkombetare mbi te drejten e punes  

- kupton te drejten dhe standardet e BE-se mbi te drejten e punes 

- vlereson rezultatet lidhur me impaktin e politikave te caktuara te shtetit lidhur me te 

drejten e punes 

- kupton integrimin social dhe te kete qasje kritike ndaj politkave qeveritare lidhur me te 

drejten e punes  



- komunikon me organet kompetente dhe institucionet e shtetit ne fushene te drejtave te 

punes 

- diskuton per ceshtjet e se drejtes se punes, te jete kritik ndaj politikave qeveritare ne kete 

fushe si dhe  

- perdor web faqet relevante te institucioneve gjegjese ne kete fushe etj 

 

  

METODOLOGJIA E MËSIMËDHËNIES 

 

Kjo lende do te realizohet permes ligjeratave, diskutimeve-mesimit interaktiv, studimeve te rastit, 

ne raste te nevojes edhe permes mjeteve audio-vizuele.  

Ligjerata do te kombinohen me prezentime ku lerkohet nga studentet qe te kycen ne proces, do te 

analizohen edhe dokumente, ligje, konventa, dhe materiajle te tjera te nevojshme. 

 

 

VLERESIMI DO TE BEHET NE BAZE TE PARAMENTRAVE SI NE VIJIM: 

Kollokvium: 0-30 pike 

Kuiz: 0-10 pike 

Studim Rasti: 0- 10 pike 

Punim seminarik: 0-20 pike 

Provim final: 0-30 pike 

 

NOTA PËRFUNDIMTARE  

91-100  (dhjetë ) 

81-90  ( nëntë)  

71-80  (tetë)  

61-70  (shtatë)  

51-60  (gjashtë) 
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STRUKTURA DHE PËRMBAJTJA E LËNDËS 



 

Java Tema 

1 Njoftimi me lenden, syllabusi dhe procesin mesimdhenies dhe te nxenit 

2 Nocioni dhe objekti i të Drejtës Ndërkombëtare të Punës  

Paraqitja dhe zhvillimi i të Drejtës Ndërkombëtare të Punës  

3 Burimet e së Drejtës Ndërkombëtare të Punës  

4 Organizata nderkombetare e Punes  

5 Konventat me te rendesishme ne kuader te ONP  

Aktet dhe veprimtaria e ONP 

6 Detyrimet e anetareve te ONP ndaj te drejtes nderkombetare te punes 

7 Ceshtje specifike te se drejtes nderkombetare te punes 

8 Kollokvium 

9 E Drejta nderkombetare e Punës ne nivel te kontinentit Evropian 

10 Sistemi i se drejtes se punes dhe sociale ne Bashkimit Evropian 

11 Kuiz dhe Studim rasti 

12 E drejta e punes dhe sociale ne kuader te Keshilli te Evropes  

Karta sociale evropiane  

Mekanizmat mbrojtes te se drejtes se punes ne nivel te Keshillit te Evropes 

13 Prezantimi i punimeve seminarike 

14 Mundesite e Kosoves ne kuader te sistemit nderkombetar te se drejtes se punes 

15 Provimi Final 

 


