
SYLLABUS i Lëndës Mbrojtja e Konsumatorit 

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Mbrojtja e Konsumatorit 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: III / Semestri V 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Eqrem Zenelaj 

Detajet kontaktuese:  e-mail: 

dr.zenelaj@hotmail.com  

 

Përshkrimi i lëndës Lënda, “Mbrojtja e Konsumatorit”, përmbledh një 

hyrje në nocionet themelore të konsumatorve, 

çështjet themelore më të rëndësishme nga historiku 

i paraqitjes së mënyrës dhe formave të organizimit 

të konsumatoreve, dipozitat ligjore që rregullojnë 

këtë fushë si dhe realizimin e të drejtave që i’u 

garanton ligji në fuqi. 

Qëllimi i lëndës Qëllimi themelor i lëndës është njoftimi i 

studentëve me zhvillimin dhe historikun e 

paraqitjes së konsumatorve si forcë dhe asociacion 

në mbrojtjen e juridike të konsumatorve nga 

keqëpërdorimet e mundshme që mundt të vin nga 

ana e prodhimit dhe tregtisë, zhvillimi i njohurive 

rreth formave të organizimit të konsumatorve në 

shtetet e zhvilluara me theks të veçant në 

Republikën e Kosovës. 

Rezultatet e pritura të nxënies: Aftësitë dhe shkathtësitë që do t’i fitojnë studentët 

pas përfundimit të sukseshëm të kësaj lënde, 

përfshijnë: 

• Studentët do të dijnë të përzgjedhin, të aplikojnë 

dhe demonstrojnë të gjitha problemet që kanë të 

bëjnë me të drejta dhe obligimet që rrjedhin nga 

diapozitat ligjore në fuqi që mbulojnë këtë fushë 

duke i shfrytëzuar përvojat e shteteve që prijnë në 

këtë fushë;  



 Studentëve do tu nxitet interesimi ndaj traditës 

dhe realizimit të respektimit të mbrojtjes së 

konsumatorve, do të aftësohen për vlerësim 

objektiv të sjelljes së prodhuesve dhe tregtarëve në 

raport me konsumatorët. 

 

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

tё nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsejt 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 

Punë praktike    

Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 1.5 

Ushtrime në teren    

Kollokfiume, seminare 1 1 1 

Detyra të  shtëpisë    

Koha e studimit vetanak të 

studentit (në bibliotekë ose në 

shtëpi) 

4 15 60 

Përgaditja përfundimtare për 

provim 

5 5 25 

Koha e kaluar në vlerësim (teste, 

kuiz, provim final) 

5 2 10 

Projektet, prezentimet, etj. 

  

   

Totali: 

 

  142.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Mësimi do të organizohet nëpërmjet ligjeratave, 

nëpërmjet debateve dhe bisedave interaktive, të 

komentimit të literaturës në grupe.  

Gjatë ligjërimit do të shfrytëzohen mjete 

bashkëkohore teknike për demonstrim. Studentëve 

në ligjerata do t’i dorëzohen edhe detyra me shkrim 

në fillim të orës së mësimit. Varësisht nga 

mundësitë teknike dhe organizative, do të 

organizohet edhe puna praktike nëpër institucionet 

gjegjëse të Kosovës, në ministri dhe inspektoriate. 

  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i parë: 30%  

Vlerësimi i dytë: 30%  

Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera: 5%  

Vijimi i rregullt: 5%  

Provimi final: 30%  

Total 100% 



 

Literatura  

Literatura bazë:   - Ligjerata të autorizuara;  

- Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve i 

Republikës së Kosovës 

Literatura shtesë:   - Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve i 

Republikës së Shqipërisë; 

- Republika e Kosovës, Ministria e Tregtisë 

dhe Industrisë, “Programi për Mbrojtjen e 

Konsumatorit 2016-2020”, Prishtinë 2015 

 

 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: SHQYRTIME HYRËSE 

Java e dytë: ZHVILLIMI HISTORIK I TË DREJTËS SË 

KONSUMATORIT 

Java e tretë: KONCEPTE TË PËRGJITHSHME TË SË  DREJTËS SË 

KONSUMATORIT 

Java e katërt: TË DREJTAT THEMELORE TË KONSUMATORËVE 

Java e pestë:   BAZAT THEMELORE DHE LIGJORE TË POLITIKËS 

PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE NË 

REPUBLIKËN E KOSOVËS 

Java e gjashtë: KORNIZA INSTITUCIONALE E POLITIKËS PËR 

MBROJTJEN E KONSUMATORËVE NË REPUBLIKËN 

E KOSOVËS 

Java e shtatë:   HARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT ME SYNIM TË 

MBROJTJES SË KONSUMATORËVE 

Java e tetë:   TESTI I PARË VLERËSUES 

Java e nëntë:   MOSMARRËVESHJET NË TË DREJTËN E 

KONSUMATORIT 

Java e dhjetë: SYNIMET DHE MASAT MBI FUQIZIMIN E 

MËTUTJESHËM TË KAPACITETEVE 

ADMINISTRATIVE 

Java e njëmbedhjetë: SYNIMET DHE MASAT MBI INFORMIMIN DHE 

EDUKIMIN E KONSUMATORËVE 

Java e dymbëdhjetë:   KONTRATAT E POSAÇME  NË TË DREJTËN E 

KONSUMATORIT 

Java e trembëdhjetë:     MJETET ALTERNATIVE JASHTËGJYQËSORE TË 

ZGJIDHJES SË MOSMARRËVESHJEVE NË TË 

DREJTËN E KONSUMATORIT 

Java e katërmbëdhjetë:   TESTI I DYTË VLERËSUES 

Java e pesëmbëdhjetë:    RIKAPITULIM DHE PËRGATITJE PËR PROVIM 

FINAL 



 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar: 

 Studenti duhet të respektojë orarin e ligjëratave dhe të jetë i vëmendshëm në orën 

mësimore; 

 Ti përmbahet të gjitha rregullave edukativo-arsimore; 

 Studenti duhet të jetë i përgaditur për ligjëratë duke qenë të pajisur me librin 

përkatës dhe fletoren për shënime; 

 Në respekt të kolegëve të tyre studentë, ata duhet t’i ndalojnë telefonat personal 

gjatë mësimit; 

 Studenti duhet të jetë pjesëmarrës aktiv në ligjërata; 

 Studenti është i obliguar të paraqesë dhe posedoj  ID kartelën në kolokfiume dhe 

në testin përfundimtar. 

 

 

Shënim 

 

Pjesëmarrja është parakusht për studentët që dëshirojnë të fitojnë njohuri të duhur të këtij 

kursi. Studentët që ndjekin rregullisht kursin do të jetë në gjendje të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në klasë, duke dhënë kontributin e tyre konkret gjatë ligjëratave interaktive dhe gjatë 

ushtrimeve. Prandaj, kontributi i tyre për pjesëmarrje dhe të mësuarit dhe detyrat e tyre do 

të vlerësohen gjatë gjithë semestrit, në përqindje në bazë të kritereve të përcaktuara 

paraprakisht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


