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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  F.SH.J.M ,,Shkencat e Pyjev edhe Mjedisit” 

Titulli i lëndës: Legjislacioni i pyjeve dhe mjedisit 

Niveli: Bacheor 

Statusi lëndës: Semestrale-obligative 

Viti i studimeve: 2018-2019 (Viti-III) 

Numri i orëve në javë: 3 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: UPZ-Ukshin Hoti 

Mësimëdhënësi i lëndës: Faruk Bojaxhi 

Detajet kontaktuese:  farukbojaxhi@yahoo.com 

 

Përshkrimi i lëndës Politikat mjedisore në dobi të zhvillimit ekonomik dhe 

mirëqenies sociale në harmoni me parimet themeloere për 

mbrojtjen e mjedisit sipas konceptit të zhvillimit të 

qëndrueshëm. Politikat-Aktet ndërkombëtare mjedisore 

lidhur me biodiversitetin (Konventa e Ramsarit, Konventa 

e Bernës, Konventa e Bonit, Konventa mbi tregtinë 

ndërkombëtare të specieve të rrezikuara të florës dhe të 

faunës së egër-CITES, Konventa e Rios, Konventa e 

Aarhusit, Protokolli i Kartagjenës). Legjislacioni mjedisor 

në Kosovë. Legjislacioni për pyjet në Kosovë.  

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

ofrohet njohuri bazë për politikat mjedisore në nivelin 

ndërkombëtar dhe në nivelin vendor. Kjo parashihet të 

ndërlidhet edhe me përvoja praktike në ekosisteme të 

ndryshme nga mjedisi i Kosovës duke përfshirë edhe 

hapësira të përzgjedhura pyjore të Kosovës.  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit me sukses të këtij kursi studentët do të 

jenë në gjendje që të: 

 të diskutojnë lidhur me rëndësinë e politikave 

mjedisore 

 të kuptojnë dhe të dinë më shumë për Aktet 

ndërkombëtare mjedisore 

 të kuptojnë dhe të dinë më shumë për politikat 

mjedosore vendore 

 të kuptojnë rëndësinë e mbrojtjes së biodiversitetit në 

përgjithësi, në veçanti biodiversitetit në pyje 

 njohuritë e fituara t’i zbatojnë në teori dhe në praktikë 

përmes aplikimit të njohurive që kanë të bëjnë me 

mjedisin. 

 

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



 2 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 3 15 javë 45 

Ushtrime teorike/laboratorike 2 5 javë 10 

Punë praktike 1 5 javë 5 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 10 javë 20 

Ushtrime  në teren - - - 

Kollokfiume,seminare 3 1 javë 3 

Detyra të  shtëpisë - - - 

Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

2 10 javë 20 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 10 javë 20 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

7 1 javë 7 

Projektet, prezentimet ,etj - - - 

Totali    130 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Ligjërata, diskutime, ushtrime laboratorike, ushtrime-

ekspedita hulumtuese në natyrë, konsultime, projekte të 

pavarura, detyra shtëpie, kollokuiume, seminare, 

Vlerësime (I&II), provime. 

Metodat e vlerësimit: Vijushmëria 10% 
 Kollokfiumi 10% 
Provimi final 80% 

 

Literatura bazë:    Burnett, A. (2015): international Environmental Law. 

Electronic resource Guide (e-RG/...last updated April 5, 

2015). American Society of International Law.  

 MMPH (2013): Legjislacioni mjedisor në Kosovë 2007-

2013. Vëllimi I. NTG “Blendi”. Prishtinë. 541 p. 

 REC-Shqipëri (2011): Akte ndërkombëtare mjedisore-

Biodiversiteti. Gent. Grafik. Tiranë. 251 p. 

Literatura shtesë:   Inventarizimi i llojeve të bimëve dhe shtazëve, tipet e 

vendbanimeve natyrore dhe paraqitja hartografike e tyre 

(Raport); 

Manuali interpretues i habitateve (sipas Aneksit I të 

Direktivës së BE-së për Habitatet); 

Udhëzues për përdorimin e klasifikimit të habitateve sipas 

EUNIS; 

Konventa Nderkombetare e Rio-së 1992 

 

Java  

Java e parë: Politikat mjedisore në dobi të zhvillimit ekonomik dhe mirëqenies 

sociale 

Java e dytë: Politikat-Aktet ndërkombëtare mjedisore lidhur me biodiversitetin 
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Java e tretë: Konventa e Ramsarit, 

Java e katërt: Konventa e Bernës 

Java e pestë:   Konventa e Bonit 

Java e gjashtë: Konventa mbi tregtinë ndërkombëtare të specieve të rrezikuara të 

florës dhe të faunës së egër-CITES 

Java e shtatë:   Konventa e Rios 

Java e tetë:   Konventa e Aarhusit, 

Java e nëntë:   Protokolli i Kartagjenës 

Java e dhjetë: Kolekfium 

Java e njëmbedhjetë: Legjislacioni mjedisor në Kosovë 

Java e dymbëdhjetë:   Legjislacioni për pyjet në Kosovë.  

Java e trembëdhjetë:     Inventarizimi i llojeve të bimëve dhe shtazëve, tipet  evendbanimeve 

natyrore dhe paraqitja hartografike e tyre 

Java e katërmbëdhjetë:   Pershkrimi i Manualit interpretues te habitateve 

Java e pesëmbëdhjetë:    Pershkrimi i Udhëzues për përdorimin e klasifikimit të habitateve 

sipas EUNIS; 

Temat nga ushtrimet  

Java   

Java e parë: Demonstrim praktik lidhur me rolin dhe rendesine e politikave 

mjedisore per zhvillim ekonomik dhe mirëqenie sociale 

Java e dytë: Prezantim i politikave nderkombetare dhe konventave lidhur me 

mjedisin, fokusimi i koosves ne zbatim te tyre 

Java e tretë: Objektivi, permbajtja e Konventes se Ramsarit, zonat ramsar 

prezente ne nivel nderkombetar dhe ne Kosove 

Java e katërt: Objektivi, permbajtja e Konventes se Bernit, prezenca e tyre ne 

nivel nderkombetar dhe ne Kosove 

Java e pestë:   Objektivi, permbajtja e Konventes se Bonit, prezenca e tyre ne 

nivel nderkombetar dhe ne Kosove 

Java e gjashtë: Prezantim mi permbajtjen e llojeve dhe objektivave te konventes 

mbi tregtinë ndërkombëtare të specieve të rrezikuara të florës dhe 

të faunës së egër-CITES. Zonat qe perfshin kjo konvent ne nivel 

nderkombetar, rajonal dhe ne Kosove 

Java e shtatë:   Objektivi, permbajtja e Konventes se Rios, prezenca e tyre ne 

nivel nderkombetar dhe ne Kosove. Sfidat e ndryshimeve 

klimatike si dhe kontributi i Koventes se Rios ne reduktimin e 

emitimit te CO2. 

Java e tetë:   Objektivat dhe pikesynimi i konventes se Aarhusit, zbatimi ne 

Kosove ne fushen e mjedisit dhe resurse natyrore 

Java e nëntë:   Objektivi dhe synimi i Protokollit te Kartagjenës, zbatimi i saj ne 

Kosove dhe rajon 

Java e dhjetë: Kolekfium 

Java e njëmbedhjetë: Prezantim i legjislacioni mjedisor në Kosovë, harmonizimi me 

konventat nderkombetare dhe legjislacionin europian 

Java e dymbëdhjetë:   Prezantim i legjislacioni për pyjet në Kosovë, rregulloreve per 

menaxhim te pyjeve. Demonstrim praktik i tyre per menaxhim te 
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pyjeve 

Java e trembëdhjetë:     Procesi i hartimit i tipeve dhe vendbanimeve natyrore ne Kosove 

sipa direktives se habitateve dhe zogjeve te BE. Demonstrim 

praktik mbi klasifikimin dhe shfrytezimin e te dhenave te 

biodiversitetit ne Kosove 

Java e katërmbëdhjetë:   Pershkrimi i Manualit interpretues te habitateve te BE, zbatimi 

dhe nderlidhja me gjendjen ne Kosove 

Java e pesëmbëdhjetë:    Pershkrimi i Udhëzues për përdorimin e klasifikimit të habitateve 

sipas EUNIS, zbatimi i saj ne Kosove 

 

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.  

 


