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Përshkrimi i lëndës Lënda “E Drejta e Punës dhe Mirëqenies Sociale”, trajton 

dhe analizon qështje që lidhen me të drejtën e punës në 

dhe të drejtën sociale, të tilla si: nocioni i së drejtës së 

punës; qëllimi dhe rëndësia e së drejtës së punës; objekti i 

studimit të së drejtës së punës; burimet kryesore të së 

drejtës së punës; kontratën e punës dhe karakteristikat e 

saj; të drejtat ligjore dhe kushtetuese të punëtorëve në 

vendin e punës; zgjidhjen e kontesteve dhe 

mosmarrëveshjeve që lindin nga marrëdhënia e punës; 

marrdhëniet midis punëtorëve dhe punëdhënësve, 

rrespektivisht detyrat dhe përgjegjësitë e tyre; 

marrëveshjet kolektive dhe organizimet sindikale; kushtet 

e punës për punëtorët; mekanizmat ligjorë me karakter 

ndërkombëtar për mbrojtjen e të drejtave të puntorëve; 

shtetin e mirëqenies dhe drejtësisë sociale; mbrojtjen 

ligjore kundër papunësisë; sigurimin e ndihmave 

shtetërore për kategoritë e pambrojtura të shoqërisë dhe të 

varfërit, dhe legjislacionin pozitiv të Republikës së 

Kosovës në lidhje me këto qështje. 

 

Qëllimi i lëndës Qëllimi i kësaj lënde është pregaditja dhe aftësimi i 

studentëve në lidhje me nocionet dhe materialet kryesore 

të së drejtës së punës dhe mirëqenies sociale. Këtu 

përfshihet aftësimi i tyre për të njohur parimet themelore 

që lidhen me materien e lëndës; aftësimi dhe pregaditja 

për legjislacionin aktual në lidhje me të drejtën e punës 

dhe asaj sociale. Qëllimi tjetër i lëndës është edhe 

aftësimi i studentëve për të avokuar dhe për të ngritur 

zërin në lidhje me të drejtat e punëtorëve dhe krijimi i 

kushteve sa më të mira për ta, duke e krijuar dhe zbatuar 

instrumentet ligjore të domosdoshmë për një gjë të tillë. 
 



 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimi të gjithë semestrit, duke përfshirë 

ligjëratat dhe ushtrimet në këtë lëndë, studentët do të 

kenë arritur të njohin nocionet bazë të së drejtës së punës 

dhe drejtës sociale. Gjithashtu studentët do të arrijnë të 

njohin qështje si: të drejtat ligjore të punëtorëve; 

praktikën gjyqësorë vendore dhe ndërkombëtare sa i 

përket marrdhënieve të punës; kontratat e punës dhe 

karakteristikat e saj; marrëveshjet kolektive dhe 

organizimet sindikale; përdorimin e mjeteve juridike për 

të zgjidhur kontestet nga marrëdhëniet e punës; të drejtat 

që burojnë nga kushtetuta dhe ligji i punës; legjislacioni 

pozitiv në Republikën e Kosovës që rregullon qështjet e 

punës dhe drejtësisë sociale; sfidat e së ardhmes për 

implementimin sa më efikas të legjislacionit nga e drejta 

e punës dhe mirëqenies sociale. 

 

 

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 45 
Ushtrime 
teorike/laboratorike 

2 15 30 

Punë praktike    
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5  15 javë 7.5 orë 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 0.5 15 javë 7.5 orë   
Detyra të  shtëpisë    
Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose 
në shtëpi) 

/ / / 

Përgaditja përfundimtare 
për provim 

   

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

   

Projektet,prezentimet ,etj 
 

   

Totali  
 

   

 

 
Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

 
Lënda do të zhvillohet me anë të ligjëratave nga Profesori 

i lëndës dhe të ushtrimeve nga Asistenti i lëndës. 

Mësidhmënia përfshin prezantimin dhe ligjërimin teorik 



të materialeve të lëndës dhe zhvillimin e rasteve praktike 

në ushtrime, duke e ndëlidhur me sukses aspektin teorik 

dhe atë praktik. Këtu përfshihen analizat e ndryshme të 

rasteve gjyqësore, të legjislacionit, të interpretimit të 

akteve relevante juridike. Gjithashtu studentët do të mund 

të marrin pjesë aktivisht në procesin akademik, me anë të 

angazhimit të tyre përgjatë gjithë semestrit, duke 

parashtruar pyetje, analiza dhe punime seminarike në 

bashkëpunim të ngushtë me profesorin dhe asistentin.  
 

  

Metodat e vlerësimit: 

Metoda  
Përqindja  

(%) 

Debate   5 

Projekte grupore 1 5 

Kollekviumi 1 20 

Prezentimi i punimeve 1 5-10 

Provimi Final 1 50 

Pjesëmarrja 1 5-10 

Totali 100 
 

Literatura  

Literatura bazë:    

Dr.Hava Bujupi-Ismajli, E drejta e punës, Prishtinë, 2014  

Dr.Kudret Çela, E drejta e punës I, Tiranë 2000 

Kushtetuta e Republikës së Kosovës 

Ligji i Punës i Republikës së Kosovës 

Karta Sociale Evropiane e Ndryshuar  

Ligji për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit për 

Inspektoriatin e Punës. 

Ligji për dhënien e lejeve për punë dhe punësim të 

Shtetasve të huaj në Republiken e Kosovës. 

Ligji për Grevat.  

Ligji për siguri në punë, mbrojtje të shëndetit të 

puësuarve dhe mbrojtjen e ambientit të punës. 

 
Literatura shtesë:   

 

Hugh Collins, K. D. Ewing, Aileen Mccolgan, “Labour 

Law”, Cambridge University Press 2012. 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë:  Nocioni dhe objekti i të drejtës së punës. 



 Paraqitja dhe zhvillimi i të drejtës së punës. 

 E drejta e krahasuar e punës. 

 E drejta bashkëkohore e punës 

Java e dytë:  Përkufizimi (definimi) i të drejtës së punës.  
 Emërtimet për lëndën e të drejtës së punës. 
  Raporti i të drejtës së punës me degë të tjera juridike 

Java e tretë:  Vendi i të drejtës së punës në sistemin juridik 

 Burimet e së drejtës së punës  

 Burimet e brendshme të së drejtës së punës  

 Burimet e jashtme të së drejtës së punës  

  Burimet Evropiane të së drejtës së punës 
Java e katërt: Organizata ndërkombëtare e punës (ONP-ja) 

 Themelimi:  

 Struktura organizative e ONP-së  

 Qëllimet dhe veprimtaria e ONP-së:  

 Veprimtaria legjislative e ONP-së:  
Java e pestë:    E drejta kolektive e punës  

 Sindikatat 

 Organizimi Sindikal dhe të drejtat themelore të njeriut nga 

puna dhe lidhur me punën:  

 Konventa mbi liritë sindikale dhe mbrojtjen e të Drejtave 

sindikale:  

 Konventa mbi të drejtat e punëtorëve në organizim dhe 

negociata kolektive 

 

 
 
 
Java e gjashtë: 

       

 Kontrata kolektive:  

 Nocioni dhe karakteristikat e Kontratave Kolektive: 

  Raporti i kontratës kolektive dhe kontratës mbi punës 

  Rëndësia e Negociatave kolektive dhe kontratave 

Kolektive:  

 Natyra juridike e kontratave kolektive  
Java e shtatë:   Kollekviumi i pare 

 

Java e tetë:    • Marrëdhëniet e punës  

• Nocioni i marrëdhënieve të punës 

• Nocioni i marrëdhënieve të punës në teori 

• Elementet e marrëdhënieve të punës 

Java e nëntë:     Themelimi i marrëdhënieve të punës:  

 Kushtet për themelimin e marrëdhënies së punës 

 Procedura e themelimit të marrëdhënies së punës: 

 Vendimi lidhur me nevojën për punëtor: 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
- Studentet duhet të kenë vijueshmëri të rregullt në ligjerata dhe ushtrime, ku 

vijueshmëria do të evidentohet nëpërmjet listës së prezencës të studentëve (në 

ligjërata dhe ushtrime. 

- Pjesmarrja e rregullt në ligjërata dhe ushtrime, prezentimi i punimeve seminarike 

dhe aktivitete të tjera do të llogariten në notën përfundimtare. 

- Në ligjërata dhe ushtrime të të trajtohen vetëm temat e parapara me ketë 

planprogram.  
- Komunikimi me studentët do të bëhet kryesisht përmes emailit dhe postimit të 

 

Java e dhjetë:  Natyra juridike e kontratës së punës:  

 Kohëzgjatja e kontratës së punës  

 Praktikantët  

 Vërtetimi paraprak i aftësive punuese:  

 Puna vullnetare: 

  Puna me provë: 

Java e njëmbedhjetë:    Sistemimi i punëtorëve në vend të punës: 

  Koha e punës: 

  Koha e plotë dhe jo e plotë e punës: 

  Koha apo orari i shkurtuar i punës: 

  Puna e natës: 
 

Java e dymbëdhjetë:    Pushimet: 

  Pushimet gjatë ditës së punës 

  Pushimi ditor 

  Pushimi javor  

 Pushimi vjetor 
Java e trembëdhjetë:             

 Mungesa nga Puna: 

 Mbrojtja në punë: 

 Nocioni i mbrojtjes në punë:  

 Mbrojtja e përgjithshme në punë: 

  Mbrojtja e veçantë në punë:  

Java e katërmbëdhjetë:     Pagat dhe Kompensimet e pagës: 

  E drejta e punëtorëve dhe e punëdhënësve në organizim:  

 Përgjegjësia disiplinore e punëtorëve në punë  

 Mbrojtja e të drejtave të punëtorëve: 

  Inspektoriati i Punës dhe roli i tij në mbrojtjen e të drejtave 

të punëtorëve. 
Java e pesëmbëdhjetë:    Kollekviumi II 

 



njoftimeve  në objektet e Universitetit dhe personalisht gjatë konsultimeve. 

 


