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Faqja e parë 

 
Kërkesa për riakreditim të institucionit dhe programeve të 

studimit 
 

1.  Të dhënat për institucionin  
 
Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit 

Adresa Rruga e Shkronjave nr. 1 - Prizren 

I akredituar që nga 2010 

I akredituar deri më 2012 

Personi kontaktues 

(nr. i tel., nr. i mob., e-mail) 

 

Prof. Dr. Behxhet Mustafa, Prorektor per 

mesim dhe hulumtim. Tel:029/224-555, 

Mob:044/129-671, e-

mail:behxhet.mustafa@uni-prizren.com 

 

Jasmin Jusufi, Zyrtar për sigurimin e 

cilësisë, jasmin.jusufi@uni-prizren,com,  

Mob. 044 419 469. 

Programet akademike  

1. Menaxhment Ndërkombëtar, 2. 

Administrim Biznesi (profilet: a.Kontabilitet, 

b. Agrobiznes), 3.Juridik, 4. Dizajn Softveri, 

5. Teknologji informative dhe 

telekomunikim, 6.Gjuhë dhe letërsi 

gjermane (profilet: a. Edukim, dhe b. 

Përkthim), dhe 7. Master në Trashigimi 

kulturore dhe menaxhimi i turizimit. 

Data e aplikimit 10.04.2012 

 
 

Shënim:  
Në rast te aplikimit për më shumë drejtime studimi, faqja 1 e këtij formulari (Të dhënat për 
institucionin) duhet plotësuar vetëm një herë, ndërsa faqja 2 (Të dhëna për drejtimin e 
studimit) për secilin drejtim studimi veq e veq. 

tel:029/224-555
mailto:jasmin.jusufi@uni-prizren,com
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2. Të dhëna për programin e studimit: Menaxhment Ndërkombëtar 

Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit 

Emërtimi i programit të studimit Menaxhment Ndërkombëtar 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

doktoratë, kurs universitar) 
BA 

Grada akdemike dhe emërtimi i 

diplomës në formë të plotë dhe të 

shkurtuar  

Bachelor i Arteve  në Menaxhment 

Ndërkombëtar  

Profili i programit akademik  

Grupi të cilit i orientohet oferta  
Të gjithë ata që e kanë të përfunduar 

shkollimin e mesëm, dhe të absolvuar maturën 

shtetërore.   

Kohëzgjatja minimale e studimit 3 vite (6 semestra). 

Forma e studimit (e rregullt, pa 

shkëputje nga puna, studim në distancë 

etj.) 

E rregulltë  

Numri i ECTS-ve 180 

Modulet/Lëndët (pasqyrë e shkurtër)  

 

1.1.Kontabilitet 1                                              

1.2 Anglisht 1                                                    

1.3 Menaxhim dhe Organizim                           

1.4 Matematika  Afariste                                    

1.5 Parimet e Marketingut                                  

1.6 Shkrim Akademik dhe Prezentim i 

Shkathtësive                                                      

 

2.1 Gjuhë e huaj e dytë – studentët duhet të 
zgjedhin njerën nga këto lëndë si më 
poshtë: 

Gjuhë gjermane 1 

Gjuhë Turke 1 

Boshnjake-Serbokroatisht 1                   

2.2 Kontabilitet 2                                               

2.3 Ekonomitë Zbatuese                                     

2.4 Anglisht 2                                                     

2.5 Financa 1                                                    

2.6 Projekt-Proceset  dhe Menaxhmenti 

Operacional                                                       

2.7 Metodat Kuantitative për Biznes                 

 
Lëndët zgjedhore (studentët duhet të zgjedhin 

njërën nga këto lëndë  

 
2.8.1 B2B                                                           

2.8.2 Sjellja e Kosumatorit Consumer Behavior                                                                         

 

3.1 E drejta biznesore                                        

3.2 Biznesi Ndërkombëtar                                  

3.3 Anglishtja  3                                                

3.4Ttregtia e Jashtme                                        

3.5 Teknologjia      Informatike                          

3.6 Projekt?Rastet: Modelet Kontraktuale të 

Hyrjes                                                                
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Lëndët zgjedhore (studentët duhet të zgjedhin 

njërën nga këto lëndë) 

 
3.7.1 Komunikimi me Tregun                          

3.7.2 Marketingu Shërbyes dhe me Pakicë        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

4.1 Menaxhimi i Komunikimit ndërkulturor     

4.2 Menaxhmenti Ndërkombëtar                      

4.3 E Drejta e UE                                             

4.4 Gjuhë e huaj e dytë –  

    1. studentët duhet të zgjedhin njerën nga 

këto lëndë si më poshtë: 

Gjuhë gjermane 2 

Gjuhë Turke 2 

             Boshnjake-Serbokroatisht 2                   

4.5 Financa 2                                                     

4.6 Ndërmarrësi                                             

                                                                     

 
  

5.1 Anglisht 4                                                    

5.2 Aspektet Kulturore te Biznesit 

Ndërkombëtar  

5.3 Praktikë (12 Javë)                                       

5.4 Shoqërim në praktikë profesionale               

                                                                         

 

6.1Zhvillimi në Karrier                                

6.2 Menaxhimi i Burimeve Njerzore                    

6.3 Projekt/Rastet: Modelet Kontraktuale te 

Hyrjes                                                                

6.4 Konkurrenca dhe e Drejta e Pasurisë 

Intelektuale                                                        

6.5 Marketingu Stratexhik                                  

 
Lëndët Zgjedhore (studentët duhet  të zgjedhin 

lëndët qoftë nga grupimi 1 apo 2). 

 

 

 

6.6.1 Logjistika dhe Distribucioni 

Ndërkombëtar          

                                                                          

6.6.2 Marketingu    Global                              

                                                                        

Numri i vendeve të studimit 213 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof.Dr. Behxhet Brajshori-prof.asistent 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Tre profesor asistent 

Taksat e studimit 50 Euro për semestër 
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1. Të dhëna për programin e studimi: Administrim Biznesi 

Institucioni Universiteti i Prizrenit 

Emërtimi i programit të studimit Administrim Biznesi 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

doktoratë, kurs universitar) 
BA 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës 

në formë të plotë dhe të shkurtuar  
Bachelor i Arteve në Administrim Biznesi 

Profili i programit akademik  

Grupi të cilit i orientohet oferta  
Të gjithë atyre që e kanë të përfunduar 

shkollimin e mesëm, dhe të absolvuar 

maturën shtetërore.   

Kohëzgjatja minimale e studimit 3 vite(6 semestra). 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) 
E rregulltë  

Numri i ECTS-ve 180 

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.1 Hyrje në Sociologji                                     

B.1 Hyrje në Ekonominë e  Biznesit                 

B.2 Hyrje në Marketing&PR                             

B.3 Bazat e Menaxhmentit                               

A.2 Matematika për Administrim Biznesi 

(ligjeratë)                                                          

B.4Bazat e Kontabilitetit I (Ligjeratë & 

Seminar) 

B.5 Ndërmarrësi                                              

B.6 Makroekonomia                                        

B.7Bazat e Kontabilitetit II (Ligjeratë & 

Seminar).   

B.8 Bazat në Financa                                        

C.1 Anglishtja Afariste I                                     

A.3 Statistikë I (Ligjeratë & Seminar)                 

B.9 Menaxhmenti  Strategjik                               

D.1 Informatika    Afariste                                 

B.10 Pasqyrat Financiare                                    

B.11 Financat e Korporatës                                

B12.Etika Biznesore dhe  përgjegjësia 

Sociale    

B13.Mikroeeconomia                                        

B12 E Drejta Biznesore                                       

B 14.Menaxhimi i Projekteve                                
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B15.Aftësitë Prezentuese dhe Komunikuese       

B16 Prurja e Vendimeve 

Biznesore(Ekonometri)  

B17 Metodate e Kërkimeve dhe 

Analizave/Mjetet Analizuese në Biznes                                          

B18 Menaxhmenti ndryshues                             

B19Aftësitë Udhëheqëse & Negociuese              

C 2 Anglishtja Afariste II 

 

Profili: Kontabilitet 

ACCT.1 Raportimi Financiar I                          

ACCT.2 Raportimi Fin 

 anciar II                         

ACCT.3 Kontabiliteti i Tatitmit                                                                                                   

ACCT 4 Kontabiliteti i Shpenzimeve                                                

ACCT.5. Auditimi 

Acct.6 Kontabiliteti Menaxherial                         

ACCT.7Sistemi Informativ i Kontabilitetit            

ACCT.8 Praktika në Kontabilitet/Auditim                           

ACCT.9 Tema e Diplomës 

 

Profili: Agrobiznes     

ABM1.Parimet e Agrobiznesit                             

ABM 2.Hyrje në  Hortikultur                             

ABM 3 Prodhimi i Serrave                                  

ABM 4Parimet e Marketingut në Agrikulturë       

ABM 5 Hyrje në fermat e Qumështoreve dhe 

prodhimeve të qumështit                                   

ABM 6 Porjekti i ndërmarrjes                             

ABM 7 Pordhimi i produkteve të perimeve          

ABM 8 Menaxhimi dhe Prodhimi i mishit të 

gjedhit, deles,dhe dhive                                      

ABM 9 Praktikë në ndërmarrjet e 

Agrobisneseve 

ABM 10.Tema e Diplomës 

Numri i vendeve të studimit 310 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof.Dr. Behxhet Brajshori-prof.asistent 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Tre profesor asistent 

Taksat e studimit 50 euro per semester 
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3. Të dhëna për programin e studimit: Juridik 

Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit 

Emërtimi i programit të studimit Juridik 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

doktoratë, kurs universitar) 

BA 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në 

formë të plotë dhe të shkurtuar  

Bachelor në Juridik 

Profili i programit akademik                                   - 

Grupi të cilit i orientohet oferta  
Të gjithë atyre që e kanë të përfunduar 

shkollimin e mesëm dhe të absolvuar 

maturën shtetërore. 

Kohëzgjatja minimale e studimit 4 Vite-8 Semestra 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) 

E rregulltë  

Numri i ECTS-ve 240 

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër) 

 

1.1 Fillet e se Drejtes 
1.2 E Drejta Kushtetuse I 
1.3 Historia e Shtetit Shqiptar dhe së 
Drejtës 
1.4. Gjuhe Angleze I 
1.5.1 E Drejta Publike 1.5.2 E Drejta 
Private;  1.5.3 Kompetencat Ndërkulturore 
2.1 E Drejta Kushtetuse II 
2.2 E Drejta Penale I 
2.3 E Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave 
të Njeriut  
2.4. Gjuhe Angleze II 
2.5.1  Teoria dhe Praktika Parlamentare; 
2.5.2 Hyrje në Ekonomi; 2.5.3 E Drjeta 
Romake 
3.1 E Drejta Civile 
3.2 E Drejta Ndërkombëtare Publike 
3.3  E Drejta Evropiane 
3.4  E Drejta Penale II 
3.5.1 E Drejta Ekologjike; 3.5.2 E Drejta 
Biznesore; 3.5.3 E Drejta e Pronsisë 
Intelektuale 
4.1 E Drejta Administrative  
4.2 E Drejta Ndërkombëtare Humanitare 
4.3 E Drejta e Trashigimore dhe Familjare 
 4.4 E Drejta  Penale Procedurale I 
4.5 Zgjidhni njeren nga keto lende: 
4.5.1Etika profesionale dhe ligjore; 4.5.2 
Metodologjia dhe shkrimi ligjor; 4.5.3 
Kriminalistika 
5.1 E Drejta Punës dhe e Drejta e Sigurimit 
Social 
5.2 E Drejta e Penale Procedurale II 
5.3 Procedurat Admnistrative  
5.4 E Drejta Tregtare 
5.5.1 Kriminologjia; 5.5.2 E Drejta e Drejta 
Konsullore dhe Diplomatike; 
5.5.3 E Drejta e Mbrojtjes se Konsumatorit 
6.1 E Drejta Civile Procedurale I 
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6. 2  Drejta Nderkombetare Private 
6.3 E Drejta e Ndertimore dhe e Planifikimit 
Hapsinor 
6.4 E Financat dhe e Drejta Financiare  
6.5.1 E Drejta e Falimentimit 6.5.2 E Drejta 
Ndërkombëtare e Punës; 
 6.5.3 E Drejta Ndërkombëtare Tregtare 
7.1 E Drejta Civile Procedurale II 
7.2 E  Drejta Sociale 
7.3 E Drejta e Detyrimeve  
7.4 E Drejta Penale Nderkombëtare 
7.5.1 Organizatat Ndërkombëtare; 7.5.2 E 
Drejta Bankare; 7.5.3 Administrimi Lokal 
8.1 Arbitrazhi dhe teknikat tjera për 
zgjidhjen alternative të kontesteve 
8.2.1 Teoria e mardhënieve ndërkombëtare; 
8.2.3 Politikat dhe Administrata Publike; 
8.2.3 Arbitrazhi; 8.2.4 Institucionet 
Financiare Ndërkombëtare ;  
Tema e diplomës  

Numri i vendeve të studimit 247 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof.Dr. Bashkim Zahiti (LL.M.) 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Një profesor asistent 

Taksat e studimit 50 Euro per semester 
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4. Data for study Programme: Dizajn Softri 

Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit 

Emërtimi i programit të studimit Dizajn Softveri 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

doktoratë, kurs universitar) 
BSc 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës 

në formë të plotë dhe të shkurtuar  
Bachelor i Shkencës në Dizajn Softveri 

Profili i programit akademik  

Grupi të cilit i orientohet oferta  
Të gjithë atyre që e kanë të përfunduar 

shkollimin e mesëm ,dhe të absolvuar 

maturën shtetërore. 

Kohëzgjatja minimale e studimit 3 vite/6 semestra 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) 
E rregullt  

Numri i ECTS-ve 180 

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër) 

 

1. Gjuha Angleze 1 
2. Shkenca kompjuterike 
3. Matematika 1 
4. Zhvillimi i softverit 1 
5. Media e re dhe multimedia 
6. Web gjuhët 
7. Teknologjitë e rrjetave 
8. Ingjinieringu softverik 
9. Teknologia transmetuese 
10. Strukturat e të dhënave dhe algoritmet 
11. Sistemet operative 
12. Bazat e të dhënave 
13. Zhvillimi i softverit 2 
14. Menagjimi i sistemeve Linux 
15. Menagjimi i sistemeve Windows 
16. Gjuha Angleze 2 
17. 3D modelimi dhe animacioni 
18. Aplikimi i Bazave të të dhënave 
19. Dizajni softverik 
20. Teknologjite e servereve 
21. Skriptimi 
22. Gjuha Angleze 3 
23. Menagjimi i rrejtave 
24. Interfejsët e shfrytezuesit 
25. Serveri Windows 
26. Programimi i aplikacioneve për serverë 
27. Grafika kompjuterike dhe procesimi i 

imazheve 

28. Menagjimi i projekteve 
29. Matematika 2 
30. Interaksioni Njeri - Kompjuter 
31. Verifikimi dhe miratimi softverik 
32. Menagjimi i kualitetit në TI 
33. Gjuha Angleze 4 
34. Kompjutimi mobil 
35. Siguria në TI 
36. Zhvillimi i lojrave 
37. Inteligjenca artificiale 
38. Takimet dhe negociatat 
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39. Marketingu Online 
40. Programimi për sisteme 
41. Dokumentimi dhe hulumtimi 
42. Prezantimet efektive 
43. Tema e diplomimit / Projekti final 
44. Strukturat e dizajnit 
45. Ndërmarrësia 
46. Modelet e biznesit elektronik 

Numri i vendeve të studimit 145 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof. dr. Ermir Rogova 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Nje professor I rregull 

Nje asistent 

Taksat e studimit 50 euros per semester 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 11 - 
 

5. Data for study Programme: Teknologji informative dhe 

telekomunikimi 

Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit 

Emërtimi i programit të studimit Teknologji informative dhe telekomunikimi 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

doktoratë, kurs universitar) 
BSc 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës 

në formë të plotë dhe të shkurtuar  

Bachelor i Shkencës në Teknologji informative 

dhe telekomunikim 

Profili i programit akademik  

Grupi të cilit i orientohet oferta  
Studentëve që e kanë të kryer shkollën e 

mesme 

Kohëzgjatja minimale e studimit 3 vite/6 semestra 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) 
E rregullt 

Numri i ECTS-ve 180 

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër) 

 

1. Matematika 1 
2. Paisjet elektronike 
3. Teknologjia digjitale 
4. Bazat e bartjes së informatave 
5. Programimi 
6. Gjuha Angleze 1 
7. Ekonomi 
8. Mikrokontrollerët 
9. Teknologjia TCP/IP 
10. Senzorët dhe Interfejsët 
11. Arkitektura e kompjuterëve dhe 
sistemet operative 
12. Gjuha Angleze 2 
13. Komunikimi ndërpersonal 
14. Struktura organizative e kompanisë 
15. Metodat e transmetimit 
16. Menagjimi i projekteve 
17. Teknologjitë e avancuara të IP-ve dhe 
rrjetave 
18. Sistemet operative në kohë reale 
19. Ingjinieringu softverik 
20. Gjuha Angleze 3 
21. Strukturat e motivimit 
22. Kërkesat në dizajnimin e sistemeve 
23. Analiza dhe dizajnimi i orientuar ne 
24. objekte 
25. Sistemet dhe rrjetat e telekomunikimit 
26. Matematika 2 
27.  Autentifikimi dhe kriptografia 
28. Konceptet dhe integrimi i sistemeve të 
29. rrjetave të sofistikuara 
30.  Bazat e statistikës 
31. Gjuha Angleze 4 
32. Teknikat e interaksionit 
33. Krijimi i dokumenteve teknike 
34.  Bazat e të dhënave 
35. Siguria në rrjetat e TI-ve 
36. Konvergjenca në rrjeta 
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37. Veglat për siguri në internet 
38. Menagjimi i kualitetit 
39. Përmbajtja statike e Web-ingjinieringut 
40. Menagjimi i informacionit 
41. Investimet dhe Financimet 
42. Përmbajtja dinamike e Webingjinieringut 
43. Koncepte të telekomunikimit mobil 
44. Tema e diplomës / Projekti final 
45. Menagjimi i shërbimit të TI-ve 
46. Menagjimi i sigurise në internet 
47. Kontrolla 

Numri i vendeve të studimit 181 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof.Dr. Ermir Rogova 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Një profesor asistent 

Një ligjerues 

Taksat e studimit 50 euro per semester 
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1. Të dhëna për programin e studimit 

Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit 

Emërtimi i programit të studimit Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

doktoratë, kurs universitar) 
BA 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës 

në formë të plotë dhe të shkurtuar  

Bachelor i Arteve në mësimdhënie  

Bachelor i Arteve në Përkthim 

Profili i programit akademik a. Mësuesi dhe  b.  Përkthimi 

Grupi të cilit i orientohet oferta  
Të gjithë atyre që e kanë të përfunduar 

shkollimin e mesëm, dhe të absolvuar 

maturën shtetërore.   

Kohëzgjatja minimale e studimit 

 
4 vite(8 semestra). 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) 

 

E rregullt  

Numri i ECTS-ve 240 

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër) 

 

1.1 Praktikë gjuhe - I 

Gjuhë e sotme gjermane 

1.2 Hyrje në gjuhë gjermane                          

1.3  Hyrje në linguistikë gjermane  

1.4 Hyrje në letërsinë gjermane (në 

shkencën e letërsisë) 

1.5 Civilizimi dhe kultura gjermane-I-  

1.6 Gjuha shqipe -I- 

2.1 Praktikë gjuhe II - 

 Gjuhë e sotme gjermane 

2.2 Gramatika e gjuhës gjermane -I-  

Fonetikë                                 

2.3 Letërsia gjermane -I-                                     

2.4 Civilizimi dhe kultura gjermane -II-  

2.5 Gjuha shqipe -II- 

2.6 Gjuhë e huaja 

(Gjuhë angleze apo gjuhë frënge) -I- 

3.1 Praktikë gjuhe III - 

 Gjuhë e sotme gjermane 

3.2 Gramatika e  gjuhës gjermane II -

Morfologji I           

3.3 Letërsia gjermane II                          

3.4 Hyrje në teknikën e punës së studimit të 

gjermanistikës 

3.5 Gjuhë e huaj (Gjuhë angleze apo gjuhë 

frënge)  II 

4.1 Praktikë gjuhe IV -  

 Gjuhë e sotme gjermane 

4.2 Gramatika e  gjuhës gjermane  III -

Morfologji II            

4.3 Letërsia gjermane III 

4.4 Shkrim kreativ 
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4.5 Gjuhë e huaj (Gjuhë angleze apo gjuhë 

frënge)  III 

 

Profili: Mësuesi 

5.1 Hyrje në didaktikë dhe metodologjinë e 

gjuhës gjermane - Procesi i adoptimit të 

gjermanishtes si gjuhë e dytë e huaj  

5.2 Praktikë gjuhe V -  

 Gjuhë e sotme gjermane 

5.3 Gramatika e  gjuhës gjermane IV - 

Sintaksë 

5.4  Letërsia gjermane IV 

5.5 Lëndë zgjedhore:    

6.1  Hyrje në didaktikë dhe metodologjinë e 

gjuhës gjermane- - Parimet themlore dhe 

metodat e mësimit të gjermanishtës si gjuhë 

e huaj 

6.2  Praktikë gjuhe VI 

 Gjuhë e sotme gjermane 

6.3 Gramatika e gjuhës gjermane V  - 

Leksikologji 

6.4  Lëndë zgjedhore: Seminar në shkencën 

e letërsisë  

6.5 Lëndë zgjedhore: 

7.1 Мetodat e aftësimit për mësimdhënie  

dhe njohurit  e  gjuhës gjermane 

(Fachdidaktik Deutsch) 

7.2 Praktika profesionale në shkollë 

7.3 Lëndë zgjedhore: Seminar i gjuhësisë 

gjermane  

7.4 Lëndë zgjedhore:  

8.1 Praktika profesionale në shkollë 

8.2 Lëndë zgjedhore: Seminar i didaktikës   

8.3 Diploma (teza) 

 

Profili: Perkthim 

5.1 Teoria e përkthimit   
5.2  Stilistika idiomatike dhe gjuha shqipe 
5.3 Terminologjia dhe  Profesionet e gjuhës I – 

Politikat dhe historia 

5.4 Ushtrimi i shkrimit dhe përkthimit 

5.5 Ushtrime praktike/ Internship I 

5.6 Lëndë zgjedhore 

6.1 Metodologjija e Përkthimit 

6.2 Përkthyesit dhe PC – Informatika për Përkthyes 

dhe Interpret 

6.3 Instituticionet e UE-së 

6.4 Terminologjia dhe  profesionet e gjuhës II – 

Politikat dhe Institucionet Qeverisëse 

6.5 Ushtrime gjuhësore/ Internship II 
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6.6 Lëndë zgjedhore 

7.1 Leksiologji dhe Leksikografi 

7.2 Gjuha mediale në vendet e të folmes së gjuhës 

gjermane 

7.3 Terminologjia dhe  profesionet e gjuhës III – 

Ekonomi, Ambient dhe Ligj. 

7.4 Ushtrime Gjuhësore/ Praktikë profesionale III 

7.5 Lëndë zgjedhore 

8.1 Historia e  Artit dhe Kultures gjermane në 

vendet ku flitet gjuha Gjermane 

8.2 Lëndë zgjedhore 

8.3 Diploma (teza) 

Numri i vendeve të studimit 63 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof. Dr. Izer Maksuti 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Dy profesor asistent 

Nje Ligjeruese 

Taksat e studimit 50 Euro për semestër 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
] 
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1. Të dhënat për programin e studimit: Master në trashigimi kulturore dhe 

menaxhimi i turizmit. 

Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit  

Emërtimi i programit të studimit 
Master në  “Trashigimi kulturore dhe 

menaxhimi i turizmit” 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

doktoratë, kurs universitar) 
MSc. 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës 

në formë të plotë dhe të shkurtuar  

Master i Shkencës në trashigimi kulturore 

dhe menaxhimin e turizmit (MSc) 

Profili i programit akademik -------- 

Grupi të cilit i orientohet oferta  
Studentët që e kanë të kryer nivelin 

Bachelor në Arkeologji, Juridik, Shkencat 

natyrore, shkenvave të artit, etj.   

Kohëzgjatja minimale e studimit 

 
2 vite (4 semestra). 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) 

 

E rregullt 

Numri i ECTS-ve 120 

 

A.1) Hyrje në Trashëgiminë Kulturore 

A.2) Trashëgimia Arkeologjike  

A.3) Trashëgimia  Arkitekturale dhe ajo e  

Artit 

A.4) Menaxhimi i Turizmit 

A.5) Marketingu i  Turizmit 

A.6) Mbrojtja Ndërkombëtare e Trashëgimisë 

Kulturore 

B.1) Trashëgimia Etnologjike dhe 

Shpirtërore 

B.2) Strategic Management and planing 

B.3) Koncepti dhe Metodologjija e 

Trashëgimisë Kultutrore. 

B.4) Legjislacioni Pozitiv sipas vlerave 

turistike të turizmit në Kosovë. 

B.5) Gjeografia e turizmit dhe mbrojtja e 

aseteve natyrore 

B.6) Burimet Natyrore dhe Palnifikimi 

Hapsinor 

C.1) Konzervimi dhe Restaurimi i 

Trashëgimisë Kulturore 

C.2) Kërkime, Panifikim dhe Menaxhim të 

Trashëgimisë Kulturore. 

C.3) Komunikimi Ndërkulturor   

C.4) Turizmi dhe zhvillimi rajonal 

C.5) Ndërmarrësia dhe inovacionet në 

turizëm dhe trashigimi kulturore 

C.6) Politikat e BE-së në Mbrojtjen e 

Trashëgimisë Kulturore. 

D.1) Teknologji e re në turizëm dhe 
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trashigimi kulturore 

D.2) Historia e Ballkanit dhe civilizimi 

D.4) Dizertacioni 

Numri i vendeve të studimit 30 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof.Dr. Behxhet Brajshori 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Full prof. 7 

Prof. Assoc. 1 

Prof assis. 5 

Dr. 3. 

MSc. 2 

Taksat e studimit 350 euro per semester 
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Përshkrimi i shkurtër i Universitetit të Prizrenit 

Universiteti i Prizrenit (UPZ) është themeluar në vitin 2010 pas vendimit të Qeverisë 

së Kosovës. Selia e universitetit të Prizrenit është në Prizren, njëri nga qytetet më të lashta të 

Kosovës. 

UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve 

ishte afër 1700, ndërsa tani në vitin 2011 afër 2700, pa marrë parasysh numrin e studentëve 

që janë në kuadër të fakultetit të Edukimit. Të gjithë studentët ndjekin programet 

paradiplomike të shpërndarë në shtatë programet e studimit të prezentuara më poshtë 

1. Parimi udhëheqës dhe misioni 

Nga themelimi i Universitetit të Prizrenit, ky institucion ka pësuar rrënie dhe ngritje 

të vazhdueshme. Duke synuar ta gjej veten dhe të krijojë identitet. Është përballur me 

vështirësitë dhe problemet nga më të ndryshme. Megjithatë mbijetoi dhe arriti të ripërtrihet në 

masë të madhe. Universiteti i Prizrenit sot krijoi identitet dhe falë punës të të gjithë 

punonjësve si atyre akademikë dhe zyrtar arriti të fitojë kredibilitet dhe respekr institucional.   

 Është synim ynë dhe i Qeverisë së Kosovës që të diplomuarit në Universitetin e 

Prizrenit ti përgadisim profesionalisht  për  kushtet dhe rrethanat e shekullit XXI. Universiteti 

është i përkushtuar që të ofroj programe studimi për të cilat ka nevojë tregu Kosovar, regjioni 

dhe më gjërë. Gjithsesi që këto programe do të jenë në nivel dhe përputhshmëri me sistemin e 

Bolonjës. Falë bashkëpunimit me universitetet ndërkombëtare, Universiteti i Prizenit do të 

jetë gjithnjë në hap me trendet, zhvillimet dhe nevojat si në vend, regjion dhe më gjërë.  

Vizioni i Universitetit të Prizrenit në tre vitet e ardhshme është të arrijë stabilitetin e 

plotë institucional përkatësisht pavarësinë e vetë. Për këtë qëllim janë plotësuar shumica e 

parakushteve (Staatuti i Universitetit të Prizrenit, Themelimi i Zyrës për cilësi dhe 

mardhënieve ndërkombëtare, dyfishimi i hapësirave studimi, instalimi i paisjeve moderne për 

mësimdhënie dhe mësimnxënie, etj.) Paralel me këtë hap gjithnjë prioriteti ynë ka qenë dhe 

do të jetë kualiteti i lartë në arsim. Do të jemi të përkushtuar që duke themeluar programe dhe 

duke përdorur  metoda të ndryshme të dëshmuara në mësimdhënie, të diplomuarit tanë të 

pajisen me aftësi profesionale. Shkathtësitë e këtilla nuk përfshijnë vetëm arritjen e njohurive 

teorike por gjithashtu aftësinë të zbatojnë këto në punën e tyre profesionale.  
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2. Organizimi, menaxhimi dhe planifikimi 

Statuti i Universitetit të Prizrenit rregullon bazën e organizimit dhe funksionimit, 

procedurat, çështjet akademike dhe mbarvajtjen e të gjitha proceseve brenda kampusit të 

Universitetit të Prizrenit. 

Organogrami i paraqitur më poshtë shpjegon formën dhe hierarkinë e funksionimit 

të Universitetit. Bordi udhëheqës i universitetit (i përbërë nga 9 anëtarë prej të cilëve 3 

ndërkombëtar) është organi më i lartë vendimammarës në universitet i cili ndër të tjera i 

propozon ministrit kandidatin per rektor dhe ky i fundit e emëron. Prorektorët propozohen 

nga rektori dhe miratohen gjithashtu nga Ministri.  

Çështjet akademike, politikat akademike, implementimi dhe kontrollimi i 

performancës gjithashtu çështjet akademike të studentëve, promovimi i stafit akademik janë 

çështje që janë theksuar në modelim menaxherial. Autoritetet tjera dytësore të Universitetit 

janë ndarë në departamente dhe programe ose fakultete. Këto departamente, në bashkëpunim 

me Rektorin, do të jenë përgjegjëse për organizimn e procesit arsimor brenda fushës së 

studimit, do të organizojnë procesin e vlerësimit, administrojnë me planin mësimor, do të 

krijojnë planet e përbashkëta kërkimore, etj.  

Shumica e divizioneve tjera zyrtare janë themeluar dhe janë ngarkuar me procese 

specifike që ndihmojnë në funksionimin e përditshëm të universitetit. Me rëndësi është të 

përmendet themelimi i zyrës për mardhënie ndërkombëtare dhe zyrës për sigurimin e cilësisë.   

Menaxhmi modern i arsimit të lartë trajton nevojën për një udhëheqje të fuqishme  

në nivel më lartë dhe shkallë të lartë të pjesmarrjes në njësitet decentralizuese në të njëjtën 

kohë. E para  nevojitet nga dinamika e arsimit të lartë dhe ndryshimit e shpejta në ambientin e 

arsimimit të lartë, derisa e dyta nevojitet për nxjerrjen të eksperizës të mbajtur nga studiusit e 

departamenteve. Të mirresh me atë sfidë Universiteti kombinon fuqinë gjithpërfshirëse pë 

bërjen e politikave pak a shumë formale, por më shumë me grupe jo formale (“takimet me 

dekanët”) të cilët kanë të drejtën e thënurit  në procedurat e vendimit (këshilluese) por nuk 

kanë autoritet t’i ngadalsojnë vendimet. Ky lloj balancimi gjithashtu është i nevojshëm në të 

gjitha nivelet e menaxhmentit të institucionit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Më posht ju prezentojmë organogramin e përkohshëm të Universitetin e Prizrenit. 



3. Sigurimi i cilësisë 

Universiteti i Prizrenit ka themeluar zyrën për cilesi dhe ka emëruar zyrtarin 

përkatës për këtë zyrë. E gjithë kjo është bërë në partneritet të ngushtë me përfaqësuesit e 

projektit dhe implementuesit të projektit WUS KOSOVA. Kjo zyrë do të operojë me shkallën 

adekuate autonomie përbrenda institucionit. Kjo e nënvizon natyrën e kësaj zyre si 

promovues  i gjërë dhe i pavarur i informatave objektive.  

Zyra për cilësi do të mbulojë të gjitha aspektet e kualitetit në institucion duke 

përfshirë jo vetëm mësimdhënien dhe mësimin, por edhe hulumtimin, komunitetin në teren 

dhe administrimin. Gjatë gjithë kohës do të jetë e përkushtuar si në koncept  ashtu edhe ne 

ekzekutim  të instrumenteve  për sigurimin e kualitatit. 

Zyra për sigurimin e cilësisë  do të bashkëpunojë ngushtë me menaxhmentin e 

universitetit, komisionin për cilësi, me njësitet administrative dhe akademike, studentët dhe 

palët eksterne te interesuara për mbarrëvajtjen dhe ngritjen e kualitetit të punës së 

përgjithshme në Universitet. 

- Principet udhëheqëse në sigurimin e kualitetit 

Sigurimi i kualitetit në Universitetin e Prizrenit do të jetë në përputhshmëri të plotë 

me zhvillimet e caktuara Evropiane (Procesit të Bolonjës, Standardet Evropiane dhe Planin 

Udhëheqës) dhe strategjinë e Universitetit. Qëllimi kryesor i themelimit të kësaj zyre është 

promovimi i kulturës kualitative të Universitetit të Prizrenit, posaqërisht stafit të tij. Zyra për 

sigufrimin e cilësisë do të jetë gjithnjë përkrah uzniversitetit  për të qenë institucion mësimi i 

dedikuar për përmirësim të vazhdueshëm. Për këtë arsye zyra për cilësi do ti përmbush dy 

funksione : 

- Vëzhgimin: mbledhjen e të dhënave, krahasimin e  vazhdueshem të 

inikatorëvë  etj. 

- Zhvillimin: motivim të vazhdueshem, sigurimin e asistencës etj. 

Gjatë procesit të mbledhurit, procesimit, dhe ofrimit të të dhënave, kjo zyrë do të 

zbatojë principe shkencore. Si njësi përkrahëse në universitet, do ti shërbejë shërbimit 

akademikë dhe njësive administrative sikurse edhe menaxhmentit universitar. 

- Detyrat themelore të zyrës për sigurimin e cilësisë 

Duke zbatuar agjendën hap pas hapi të ofruar nga projekti TEMPUS, Zyra për 

sigurimin e Cilësisë (ZSC) do të punojë në përpilimin e Strategjisë për Sigurim dhe zhvillim 

të dokumenteve të tjera shoqwruese që do të dalin si nevojë nga  ky dokument. Dokumenti 

final do të jetë gati në fund të vitit 2012. Kjo strategji do të zhvillohet në bashkëpunim të 

ngushtë  me menaxhmentin, stafin akademik, stafin administrative, studentwt të UPz, 

partnerin kosovar të projektit WUS Kosova, partnerët evropianë përmes vizitave studimore, 

punëtorive dhe trajnimeve. Strategjia së bashku me dokumentet shoqëruese  më pas do të 

aprovohet nga menaxhmenti dhe do të jetë udhërrëfyes për zhvillimin e mëtejshëm të 

universitetit.  
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4. Financimi  

- Plani i buxhetit  dhe mënyra e  financimit të UPz (2012-2015) 

- Buxheti për vitin 2012 

Nr: Kategori buxhetore: 
Numri I të 
punësuarve 

Buxheti I 
aprovuar 

1.  Paga dhe Mëditje 95 928,184.00 

2.  Mallra dhe Shërbime 
 

1,131,203.00 

3.  Shpenzimet Komunale  
 

170,000.00 

4.  Të hyra vetjake 
 

200,000.00 

5.  
Subvencione dhe 
Transfere  

0.00 

6.  Shpenzimet kapitale  
  

7.  Gjithsej: 
 

800,000.00 

8.  
 

Total 3,029,387.00 

Buxheti  2013-2015 

 
Kategoria buxhetore: 

 
Viti akademik:   

Nr: Numri i punëtorëve 2013 2014 2015 

1 Paga dhe Mëditje  115  125  140 

2 Mallra dhe Shërbime 1,123,591.00 1,221,000.00 1,368,000.00 

3 Shpenzimet Komunale  1,187,763.00 1,244,323.00 1,306,539.00 

4 Shpenzimet kapitale  170,000.00 187,000.00 187,000.00 

5 Gjithsej: 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

  Totali: 3,981,354.00 4,652,323.00 4,861,539.00 

Burimet e financimit  2013-2015 

   
 Viti 
akademik 

  

Nr: Burimi: 2013 2014 2015 

1 Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 3,631,354.00 4,302,323.00 4,461,539.00 

2 Subvencione 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

2 Të hyrat vetjake 200,000.00 200,000.00 250,000.00 

  Gjithsej:: 3,981,354.00 4,652,323.00 4,861,539.00 
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Arsyetim: 

Viti akademik 2012 

Për vitin akademik 2012 është aprovuar buxheti në shumë prej 3,029,387.00 Euro. 

Ky buxhet në tërësi do të financohet  nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK). 

Numri i punëtorëve i paraparë me buxhet është 95 dhe shuma e paraparë për paga të 

tyre është 928,184.00 Euro (31% e buxhetit të tërësishëm). 

Për kategorinë ekonomike “mallra dhe shërbime” janë paraparë 1,131,203.00 Euro, 

ose 37% e buxhetit të përgjithshëm. 

Për investime kapitale janë paraparë  800,000.00 Euro, ose 26% e buxhetit të 

përgjithshëm. 

Të gjitha kategoritë e mësipërme janë paraparë që të financohen nga BKK. 

Nuk është planifikuar të shpenzohen 200,000.00 Euro të hyra vetjake. 

Plani i financimit për vitet akademike  2013-2015 

BURIMET E PLANIFIKUARA TË FINANCIMIT 

Në vitin akademik 2013 planifikohet që burimet e fondeve të jenë 3,981,354.00 

Euro, gjegjësisht të rriten për 30%. Nga këto burime 3,631,354.00 Euro planifikohet të 

financohen nga BKK (91% e burimeve të tërësishme), 150,000.00 Euro nga subvencione të 

ndryshme (4% e burimeve të tërësishme) dhe 200,000.00 Euro nga të hyrat vetjake (5% e 

burimeve). 

Në vitin akademik 2014 buxheti i planifikuar prej  4,652,323.00 Euro do të 

financohet 92,5% nga BKK, 3% nga subvencione dhe 5,4% nga të hyrat vetjake. 

Në vitin akademik 2015 buxheti i planifikuar prej 4,861,539.00 Euro do të 

financohet  92% nga BKK, 3% nga subvencione të ndryshme dhe 5% nga të hyrat vetjake. 

PLANI I SHPENZIMIT  TË BUXHETIT  

Numri i punëtorëve dhe pagat e tyre 

Në vitin akademik 2013 është planifikuar që numri i personelit të shtohet për 21% në 

krahasim me vitin 2012 (20 punëtorë të rinj), ndërsa buxheti i planifikuar për paga dhe 

mëditje të atij personeli  të jetë 1,123,591.00 Euro. Ky buxhet  planifikohet  të jetë më i madh 

se sa në vitin 2012 për, poashtu, 21%. 

Në vitin akademik 2014 numri i punëtorëve planifikohet të jetë  125 dhe buxheti për 

paga të tyre 1,221,000.00 Euro. 

Në vitin akademik 2015, numri i planifikuar i punëtorëve është 140 dhe  buxheti për 

pagat e tyre 1,368,000.00 Euro. 
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Shënim: Rritja e numrit të punëtorëve bëhet për shkak se në UPZ do të shtohet 

vazhdimisht numri i studentëve me formimin e viteve të ardhme të studimeve dhe me 

bashkëngjitjen e studentëve nga Fakulteti i edukimit. 

Mallra dhe shërbime 

Për vitin akademik 2013 planifikohet të shpenzohen 1,187,763.00 Euro fonde për 

mallra dhe shërbime. Ky buxhet planifikohet të jetë më i madh se sa në vitin  2012 për 5%. 

Për vitin akademik 2014 planifikohet të shpenzohen 1,244,323.00 Euro (5% më 

shumë se sa në vitin paraprak) dhe për vitin 2015- 1,306,539.00 Euro (poashtu 5% më shumë 

se sa në vitin paraprak). 

Shpenzimet komunale 

Në vitin akademik 2013 nuk planifikohet të rriten kërkesat buxhetore për këtë 

kategori ekonomike (mbesin 170,000.00 Euro, sa edhe me 2012), ndërsa në vitet akademike 

2014 dhe 2015 planifikohet që këto shpenzime të rriten për 10%, përkatësisht nga 187,000.00 

çdo vit. 

Investime kapitale 

Për këtë kategori ekonomike në vitin 2013 planifikohet të shpenzohen 1,500,000.00 

Euro, që është më shumë se  sa në vitin paraprak për 87.5%, ndërsa në vitin 2014 dhe 2015 

planifikohet të shpenzohen nga 2,000,000.00 Euro çdo vit. 
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5. Hapësirat dhe paisjet 

     Brenda kampusit të Universitetit të Prizrenit ndodhen tre objekte të ndërtuara në 

vitet e 70,  me arkitekture të veçantë dhe konstruksion të fortë. Në  vitin 2009 Ministria e 

Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë ka bërë projektet për renovimin e këtyre objekteve. 

Shumica e të cilave janë realizuar në vitin 2011/12. 

Hapësirat për zhvillimin e studimeve gjatë vitit akademikë 2011/2012 janë dyfishuar 

me fillimin e shfrytëzimit të objektit të renovuar. Në shfrytëzim  për momentin i kemi dy 

objekte universitare me sipërfaqe totale 8500 m2, qe shfrytëzohen  nga afër 4800 studentë 

(përfshirë Fakultetin e Edukimit).  

 Gjatë vitit 2011/12 janë realizuar një sërë projektesh që kanë ndikuar drejtpërdrejtë 

në rritjen e kualitetit të studimeve. Në gusht të vitit 2011 filloi renovimi i objektit të Ish 

Shkollës së Mesme Ekonomike me etazhitet B+P+2 dhe siperafqe S=3500m2. I njëjti hyri në 

funksion me fillimin e vitit akademik 2011/12, i renovuar me standarde europjane. Këtu 

përfshihet edhe renovimi i infrastrukturës jashtë universitetit: oborri, ndriqimi, hapësirat e 

parqet rreth kampusit, etj.  

Aparatura dhe biblioteka 

Bibloteka është rregulluar me Inventar dhe është furnizuar me afër 1000 tekste te 

reja  për studentët në të gjitha lëmitë profesionale. Librat janë porositur në konsultim 

paraprak me dekanët e drejtimeve si dhe me ligjeruesit e lëndëve. Biblioteka e UPZ-së është 

anëtare e Asociacionit Elektronik të Librarive në Kosovë dhe kështu anëtare e EIFEL 

(Injforrmatat Elektronike për Libraritë) kjo e arritur është bërë në bashkëpunim me higher-

KOS. 

Në objektin e parë Fakulteti i Edukimit me etazhitet B+S+P+1 dhe sipërfaqe 

S=500u0 m2, janë rregulluar tre kabinetet e Informatikës dhe janë pajisur me të gjitha mjetet 

teknike (kompjuter, projektor për mbajtjen e ligjeratave dhe gjithqka tjetër e nevojshme për 

mbarëvajtjen e mësimit në një nivel të lartë). 

Të  dy objektet e Universitetit të Prizrenit janë furnizuar me Inventar: sallat e 

mësimit,  zyret për stafn administrativ, është rregulluar salla e konferencave dhe salla për 

takime të profesorëve. 

Në koridoret e  dy objekteve të Universitetit janë vendosur monitorët për informim 

kualitativ të studenteve. Brenda dhe jashtë hapësirave Universitare  janë vendosur kamerat në 

mënyrë që të sigurohet si objekti ashtu edhe mbarëvajtja e mësimit. Në objektin e dytë të Ish 

Shkollë së Mesme Ekonomike  ne çdo sallë mësimi janë vendosur zërimet dhe projektorët për 

mbajtjen e ligjëratave. 
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Planet për zgjerimin e hapësirave në Universitetin e Prizrenit 

Për kompletimin e Infrastrukturës ndërtimore drejtë një kampusi universitar modern 

që do t’i kopletojë nevojat e universitetit për tre vitet e ardhshme,  projektet do të vazhdojnë 

edhe në vitet e ardhshme. Për vitin 2012 planifikohet  të rinovohet objekti i tretë në 

lokacionin e universitetit. Ish Salla e Edukatës Fizike së bashku me hapësirat tjera  përcjellëse 

do  të adaptohet në amfiteatër dhe hapësirat tjera për zyrë të dekanatit. Këtë rinovim do ta 

bëjë Tika (Organizatë Qeveritare Turke) në bashkëpunim me Ministrin e Arsimit Shkencës 

dhe Teknologjisë. Në vitin 2012 është planifikuar të ndërtohet një aneks  i ri  me etazhitet 

P+3 dhe siperafqe, S=2000 m2 në lokacionin e universitetit. Në këtë mënyrë Universiteti do 

ta zgjidh problemin e hapsirës për tre vitet e ardhshme. Gjithasgtu planifikojmë që Rektoratin 

dhe Administratën Qëndrore  të Universitetit ta zhvendosim në një lokacion tjetër, në qendër 

të qytetit. Për këtë qështje jemi në negociata me Komunën e Prizrenit për marrje në 

shfrytëzim të një objeti.  
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6. Personeli 

Në vijim do është e paraqitur tabela e punonjësve në universitet. Stafi akademik si 

dhe ai administrativ. Tabela paraqet numrin e të punësuarve, të ndarë sipas gjinisë, norma 

porma pkatësisht angazhimi dhe të ardhurat personale.  

Fakulteti Ekonomik (Administrim Biznesi dhe Menaxhment Nderkombetar) 

Nr Name Surname Gender 

1 Florije  
Govori-

Fejzullahu 
F 

2 Gani Gjini M 

3 Abdullah Karjagdiu M 

4 Afrim Loku M 

5 Agim Hyseni M 

6 Agim Smaka M 

7 Arian Meta M 

8 Arif Riza M 

9 Artan Nimani M 

10 Bahrie Besimi M 

11 Bajram Fejzullahu M 

12 Bajram Aliaj M 

13 Bekim Berisha M 

14 Behxhet Brajshori M 

15 Fevzi Berisha M 

16 Ganimete Podvorica F 

17 Hamdi Hoti M 

18 Hamit Aliu M 

19 Jusuf Fejza M 

20 Luljeta Elezaj F 

21 Mentor Çollaku M 

22 Mentor Hamiti M 

23 Nerimane Bajraktari F 

24 Petrit Hasanaj M 

25 Qamil Haxhibeqiri M 

26 Sermin Turtulla F 

27 Uranik Begu M 

28 Veli Lecaj M 

Juridik 

Nr. Name Surname Gender 

1 Arben Fetoshi M 

2 Demë Keka M 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 28 - 
 

3 Enver Buçaj M 

4 Fejzulla Berisha M 

5 Hashim Çollaku M 

6 Mentor Borovci M 

7 Armend Podvorica M 

8 Bashkim Zahiti M 

9 Halim Bajraktari M 

10 Kadri Kryeziu M 

11 Lavdim Krasniqi M 

12 Mefail Zylbehari M 

13 Muharrem Faiku M 

14 Safet Hoxha M 

15 Valon Jupa M 

16 Sadri Ramabaja M 

Gjuhë Gjermane 

Nr. Name: Surname Gender. 

1 Shkurte 
Veli-

Ajdini 
F 

2 Blerim Canaj M 

3 Izer Maksuti M 

4 Arbër Çeliku M 

5 Shpëtim Zymberaj M 

6 Ragip Mulaku M 

7 Hamdi Daci M 

8 Bekim Sermaxhaj M 

9 Shefki Luma M 

 

Teknologji informative dhe dizajn softveri 

Nr. Name: Surname Gender. 

1 Ermir Rogova M 

2 Astrit Hulaj M 

3 Agni Dika M 

4 Arbnor  Pajaziti M 

5 Valon  Raça M 

6 Arianit Maraj M 

7 Arsim  Susuri M 

8 Avni Islamaj M 

9 Besim  Limani M 

10 Diedon Dorambari M 
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11 Drita Krasniqi F 

12 Ercan Canhasi M 

13 Fisnik Ismaili M 

14 Fitore Abdullahu F 

15 Ilir Bytyqi M 

16 Isak Hoxha M 

17 Jusuf Mustafa M 

18 Haxhi Lajqi M 

19 Kadri  Sylejmani M 

20 Muhamet Avdyli M 

21 Murteza Shllaku M 

22 Nysret Demaku M 

23 Vullnet Kabashi M 

24 Xhevat Krasniqi M 

 

Stafi administrativ 

Nr Name Surname Gender 

1.  Mazllum Baraliu M 

2.  Hamdi  Ajazaj M 

3.  Behxhet Mustafa M 

4.  Nuran Malta F 

5.  Blerta  Hajra F 

6.  Adem  Sallauka M 

7.  Përparim Avdullahu M 

8.  Arbnore Shehu F 

9.  Nora Rada F 

10.  Blerim  Shehu M 

11.  Rion Kryeziu M 

12.  Jasmin Jusufi M 

13.  Shaban Bajrami M 

14.  Ramadan Baraliu M 

15.  Xhevat Kallaba M 

16.  Vetim Hajredini M 

17.  Naser Buzhala M 

18.  Mujdin  Lutfiu M 

19.  Bajram Kolgeci M 

20.  Halim Haziraj M 

21.  Blerta Ferati F 

22.  Tauland Thaqi M 

23.  Edona Haliti F 
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7. Programet e studimit 

Në Universitetin e Prizrenit ofrohen këto programe studimi: Menaxhment 

Ndërkombëtar, Administrim Biznesi, Juridik, Dizajn Softveri, Teknologji Informative dhe 

Gjuhë Gjermane. Në vijim do të gjeni secilin program të shpalosur në detaje.  

7.1 Menaxhmenti Ndërkombëtar (BA) 

Qëllimet 

Globalizimi që moti për shumicën e kompanive është bërë realitet dhe me  të madhe 

ndonjë sektor biznesi ka mbetur pa u prekur nga aktivitetet ekonomike ndërkombëtare dhe 

ndërkulturore. Programi i Menaxhmentit  Ndërkombëtar në synimet e UPz-së lidhur me 

dhënjën e aftësive të gjithanshme tek studentët e tij, më qëllim që t’ju mundësoj atyre që ta 

kuptojnë,zhvillojnë dhe  realizojnë aktivitetet e biznesit ndërkombëtar në kuadër të 

fushveprimit të strategjive hyrëse në tregun e ndryshëm. 

Të diplomuarit janë të përgatitur për detyrat në kompani brenda të gjitha industrive, 

kryesisht në eksport, financa dhe projekt menaxhment,  në shërbimet ndërkombëtare të 

klientit dhe kontabilitetin qelës.Ky program do t’i ofroj studentëve bazën themelore në 

biznes/menaxhment,ekonomi,gjuhë të huaja dhe aftësi të lehta,projekt dizajnim dhe 

menaxhim dhe zhvillim të aftësive të tyre në zbatimin e këtyre në nivele të ndryshme të 

problemeve,në analizimin dhe ndërtimin e argumenteve komplekse dhe në komunikim e 

këtyre në mënyrë efikase. 

Programi i Menaxhmentit Ndërkombëtar në UPz-së synon që t’ju siguroj studentëve 

mendim të fuqishëm konceptual dhe aftësi për zgjidhjen e problmeve duke kuptuar dhe 

zbatuar aftësitë e menaxhmentit në botën e problemeve të vërteta. 

 

Objektivat e Mësimit 

Objektivat Mësimore të Menaxhmentit Ndërkombëtar BA në UPz janë 

kuptueshmëria e koncepteve bazike në menaxhment të organizatave ndërkombatare.Programi 

i Menaxhmentit Ndërkombëtar do t’i: 

 

- ofroj studentëve mjetet e duhura për vendimmarrje dhe analizimi të të 

dhënave.;  

- Do t’i përmirësoj aftësistë e studenteve në marketing nëpërmjet përdorimit të 

studimeve të rastit i cili i ndihmon studentët të identifikojnë  dhe vlerësojnë 

ndryshueshmërinë e strategjive të marketingut të punësuar nga ndërmarrjet e 

suksesshme;  

- Do ti mësojë studentët me teknikat dhe mjetet e nevojshme për analalizat 

finaniare dhe kontrollin në ambientin e sotëm biznesor 
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- Do t’i jap studentëve aftësi dhe dituri të caktuar të nevojshme që ta 

menaxhojnë veprimtarinë e biznesin sot me moral për produktivitet dhe 

kryerje të punës;  

- do ta krijojnë një perspektivë globale në të gjithë studentët dhe do të 

zhvillojn secilin  mendim strategjik të studentëve. 

Të Diplomuarit në Programin e Menaxhmentit Ndërkombëtar janë të kualifikuar për 

pozitat në nivelin fushor sikurse në marketing/shpërndarje ( menagjer kontabilist/  menagjer i  

markës apo përfaqsues shitës në Kosovë ose jashtë ( vendit) në 

kontabilitet/financa(departamentet e financave të kompanisë dhe bankave);  në 

menaxhmentin e burimeve  njerëzore,organizatat ndërkombëtare, etj. 

Të Diplomuarit do t’ i  kenë aftësitë e përshatshme sipas nevojave të tregut dhe do të 

jenë në gjendje të ngarkohen me programet BA në vendet me sistem edukimi të avancuar 

duke zhvilluar aftësitë e forta komunikuese, si ato me gojë ashtu edhe ato me shkrim, dhe në 

gjuhë amëtare dhe në gjuhë të huaja, që janë të nevojshme për ambientin e biznesit global. 
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Kurikula 
 

Bachelor i Arteve: Menaxhment Ndërkombëtar  
Viti I - Semester I and II, viti akademik 2012/2013 

Nr. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  1.1. Kontabilitet 1 O1 5 45 Bekim Berisha 

2.  1.2  Gjuhë Angleze I O 6 45 Sermin Turtulla 

3.  1.3  Menaxhment dhe Organizim O 5 45 Hamdi Hoti 

4.  1.4 Matematika Afariste  O 5 45 Qamil Haxhibeqiri 

5.  1.5  Parimet e Marketingut O 5 45 Bajram Fejzullahu 

6.  
1.6 Shkrim Akademik dhe Prezentim i 
shkathtësive 

O 4 30 Ganimete Podvorica 

7.  

2.1  Gjuha e huaj e dytë:  studentët do 
ta zgjedhin njerën nga këto gjuhë si më 
poshtë: 

1. Gjuhë Gjermane I 
2. Gjuhë Turke I 

Boshnjake - Serbe – Kroate I 

O 3 30 
Shpetim Zymberaj-
gjer. 
Hysnije Koro-turq 

8.  2.2  Kontabilitet 2 O 3 45 Artan Nimani 

9.  2.3  Ekonomia  e Aplikuar O 4 45 Gani Gjini 

10.  2.4  Gjuhë Angleze 2 O 5 45 Mefail Zylbehari 

11.  2.5  Financa 1 O 4 45 Florije Govori 

12.  
2.6  Projektimi, Procesimi dhe Veprimet 
e Menaxhmentit 

O 5 45 Nerimane Bajraktari 

13.  2.7  Metodat Kuantitative për Biznes 
 

3 45 Mentor Geci 

14.  
2.8.1 B2B 
2.8.2  Sjellja e Konsumatorit 

E 3 30 
Bajram Fejzullahu 
Afrim Loku 

 Total ECTS   60   

Studentët duhet të zgjedhin njërën nga lëndët zgjedhore e cila llogaritet 3 kredi 
 

Viti II - Semesteri III dhe IV  

Nr. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  3.1 E Drejta Biznesore O 4.0 30 
Bajram Alija 
Agim Smaka 

2.  3.2 Biznesi Ndërkombëtar O 4.0 30 Uranik Begu 

3.  3.3  Gjuhë Angleze 3 O 5.0 30 Abdulla Karjagdiu 

4.  3.4  Ekonomia e Jashtme O 5.0 45 Gani Gjini 

5.  3.5  Teknologjija Informative O 5.0 30 Mentor Hamiti 

6.  
3.6  Projekt / Lëndët:Modelet e 
Kontratave Hyrëse 

O 3.0 30 Afrim Loku 

7.  
3.7.1  Komunikimi i Tregut 
3.7.2  Shërbimet dhe Marketingu i 
Tregëtisë Pakicë 

E 
 

4.0 30 

Ganimete 
Podvorica 
Jusuf Fejza 
 

8.  
4.1  Menaxhmenti  Komumnikues 
Ndër -Kulturore 

O 5.0 45 Nehat Krasniqi 

9.  4.2 Menaxhment Ndërkombëtar O 6.0 45 Veli Lecaj 

10.  4.3 E Drejta e BE-së O 4.0 45 Arif Riza 

11.  

4.4  Gjuha e huaj e dytë:  studentët do 
ta zgjedhin njerën nga këto gjuhë si më 
poshtë: 

1. Gjuhë Gjermane I 
2. Gjuhë Turke I 

Boshnjake - Serbe – Kroate I 

O 5.0 45 
Shpetim Zymberaj-
gjer. 
Hysnije Koro-turq 
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12.  4.5 Financa 2 O 6.0 45 
Halil Kukaj 
Petrit Hasanaj 

13.  4.6  Ndërmarrësi O 4.0 30 Behxhet Brajshori 

 Total ECTS  60   

Studentët duhet të zgjedhin njërën nga lëndët zgjedhore e cila llogaritet 3 kredi 
 

Viti III - Semesteri V dhe VI 

No. Subject Status  ECTS Hours Subject Bearer  

1.  5.1  Gjuhë Angleze 4 * O 5.0 30 Abdullah Karjagdiu 

2.  
5.2  Aspektet Kulturore të 
Biznesit Ndërkombëtar * 

O 5.0 30 Fatmir Reshiti 

3.  5.3  Praktikë (12 javë) O 6.0 0 
 

4.  5.4  Praktikë Përcjellse O 6.0 45 
 

5.  5.5  Zhvillim  në Karrier O 2.0 15 Fisnik Ismaili 

6.  
5.6  Menaxhimi i Burimeve 
Njerzore (sem V) 

O 6 45 Ilaz  Duli 

7.  
6.1   Projekt / 
Lëndët:Modelet e 
Kontratave Hyrëse 

O 4.0 45 Fatmir Reshiti 

8.  
6.2 Kokurrenca dhe E Drejta 
e Pronësisë Intelektuale 
(sem V) 

O 5.0 45 Lutfi Zharku 

9.  6.3  Marketingu  Strategjik O 4.0 30 Lutfi Zharku 

10.  
6.4.1 Logjistika dhe 
Distribuimi Ndërkombëtar 
6.4.2  Marketingu  Global 

E 5 30 
Kadrush Qollaku 
Fisnik Ismaili 

 Tezat  O 12   

 Total ECTS  60   

Studentët duhet të zgjedhin njërën nga lëndët zgjedhore e cila llogaritet 3 kredi 
O – Obligative, E-Elective 
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Përshkrimi i lëndëve 

 

1.1  Kontabilitet 1  

Kjo lëndë studjon parimet themelore të kontabilitet finaciar ashtu sikurse 
zbatohet në ambientin afarist bashkëkohor. Problemi i matjes dhe raportimit i të 
hyrave,, aseteve,detyrimeve,  dhe  depozitat  ashtu si paraqiten në pasyrat 
financiare te jenë të diksutuara. Kjo lendë studjon hyrjen në parimet e 
menaxhmentit që zbatohen në ambientin afarist bashkëkohor.  Theksi bie në 
përdorimin e të dhënave  nga sistemi informativ i menaxhmentit nga një 
organizat për ta formuluar dhe implementuar stratexhinë biznesore. 
Literature: 
Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, 2010 Edicion i parë Kosovarë 
ISBN 9789951001175 
Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th 

1.2 Anglishtja I 
  

 Studentët do të mësojn lëndën e gjuhës Angleze elementare duke ushtruar 
shqiptimin, aftësitë në shkrim, të punonjë në përmirësimin e ndëgjimit dhe të 
kuptuarit e të folurit në Anglisht.  Studentët do t’i mësojn teknikat 
bashkëbiseduese  nëpërmjet dialogjeve të ndërtuara, improvizimit të dialogut 
dhe bashkëbisedim në qifte.  
Literature: 
Pacesetter - Elementary, Derek Strange ad Diane Hall. Oxford 

1.3 Menaxhim dhe 
Organizim  

 Një provim i konceptit të dobisë dhe efektshmërisë ,e cila paraqet 
ndryshueshmëritë  joekonomike në barazimin menaxherial të përgjithshëm. Kjo 
lëndë do ta theksoj strukturën organizative dhe procesoj  atë si përcaktues 
kryesor  të mbijetesës dhe suksesit të organizatës.  Theksimi do të jetë  në 
dimensionet ndikuese,e cila e paraqet organizatën si një sistem teknik  
ekonomiko-shoqëror.Rolet, përgjegjësitë dhe kontributet e menaxherit të 
përgjithshëm do të theksohen. 

1.4 Matematika 
Biznesore  

 Qëllimi kryesor i kësaj lendë për studentë është që jenë kompetent në 
përdorimin e koncepteve elementare matematikore, bazat kah praktika 
biznesore. Lënda gjithashtu do të shërbej si një përgatitje e nevojshme  për 
modelet matematikore të paraqitura  lëndët vijuese,në afarizëm dhe ekonomi. 
Base Literature: 
Isak Hoxha – Matematiak për ekonomistë, Prishtinë 2009; 
Muharrem Berisha , Faton Berisha – Matematikë për biznisë dhe ekonomiks, “Iliria” 
2006 
Ajet  Ahmeti – Matematika për ekonomistë, Prishtinë  2006 
Aditional Literature: 
Harshbarger/Reynaolds-Mathematical applications- for the management,life and social 
sciences, Boston, New York, 
V.Kedhi –Leksione të matematikës së lartë(për fakultetin e ekonomisë), Tiranë  1975. 
Fuat Rizvanolli, Marajan Dema – Matematika për ekonomistët, Prishtinë  1995 

1.5 Parimet e 
Marketingut 

Kjo lëndë paraqet tek ju themelet e marketingut (konceptet kryesore, metodat e 
analizimeve, strategjitë dhe taktikat) kritike kah menaxhimi përfitues i 
marrëdhenieve të konsumatorit në ambientin e sotëm dinamik dhe ndërlidhës. 
Literature: 
Bardhyl Ceku, Nail Reshidi”Marketingu”,Prishtine,2006,  
Nexhmi Rexha”Marketingu”Prishtine 1982 
Philip Kotler “Marketing Managament” 1997 

1.6 Shkrim Akademik 
dhe Shkathtësitë 
Prezentuese 

Qëllimi i kësaj lëndë është që t’i ndihmoj studentët t’i zhvillojnë aftësitë që 
nevojiten për shkrim të punimeve shollore në Universitet.Mëtutje, studentët 
gjithashtu do të mësojn se si ta inkorporojn punën e autorëve tjerë në shkrimin e 
tyre personal në kërkesat ekzistuese të praktikës akademike. 
Literature: 
“Leximi dhe shkrimi”, Zejnullah Rrahmani, botoi Faik Konica, 2003.  
 “Si të shkruajmë”, Majlinda Nishku, Qendra për arsim demokratik, 2004.  

http://www.fh-joanneum.at/mig_lvdetails?alvid=4301663193
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 “Si të shkruajmë ese”, Bardhyl Musai, Qendra për arsim demokratik, 2004.  

2.1 Gjuhë e huaj e dytë  
 

Studentët do ta zgjedhin njërën nga këto lëndë si më poshtë: 
Gjuhë gjermane I 
Gjuhë turke I 
Gjuhë Boshnjake-Serbe-Kroate I 
Studentët do të fitojn njohuri themelore për njërën nga lëndët e lartëcekura. 
Liteeratura bazë: 
Hueber:Schritte Plus,Schritte International A1/2,Deutsch als Fremdsprache,1 Auflage 
2006 Hueber Verlag 
Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 
Auflage. Mannheim u.a.: Dudenverlag2005. 
Max Hueber Verlag: Lernziel Deutsch,Deutsch als Fremdsparche,2 Auflage 1991. 
Aditional Literature: 
Hueber:Schritte plus,Deutsch als Fremdsprache,1.Auflage 2009Dürscheid, Ch.: Syntax. 
Grundlagen und Theorien. UTB 2010. 
Knaurs:Grammatik der deutschen Sprache,Sprachsystem und 
Sprachgebrauch,Vollständige Taschenbuchausgabe,München, August 1992. 

2.2 Kontabilitet 2  

 Lënda ofron një studim të thellë të parimeve të pranueshme të kontabilitetit të 
përgjithshëm ashtu sikur që ato lidhen me prezentimin e pasqyrave financiare. 
Literatura Bazë: 
Kontabiliteti Financiar, Pjesa I-rë, Skender Ahmeti, 2006 Prishtinë;  
Kontabiliteti Financiar, Pjesa II-rë, Skender Ahmeti, 2007 Prishtinë; 
Kontabiliteti I dhe II, Ali Sylqa, 2000, Pejë 
Aditional Literature: 
Produktiviteti në teorinë dhe praktikën ekonomike, Ali Sylqa, 2003, Pejë; 
Kontabiliteti i ndërmarrjeve ortake, Hajrullah Gorani, 2002, Prishtinë;  
Kontabiliteti Financiar Afarist, Dhamo Sotiraq, 2000, Tiranë;  
Intrenational Accounting and Aplication of GAAP, Epstein, Nach, Bragg, 2006, Willey; 
Financial and Management Accounting, Wetman Pauline, 2006 

2.3 Ekonomitë 
Zbatuese  

 Qëllimi i  kësaj lënde është që të ofroj një hyrje në koceptet themelore të 
analizave ekonomike sikurse furnizimi dhe kërkesa,elasticiteti, prodhimi dhe 
shpenzimet,strukturat e ndryshme të tregut, tregjet faktor,  në veqanti  kërkesa 
për dhe furnizim  me punë, përcaktimi dhe matja e të hyrave kombëtare. 
ekuilibri makroekonomik, shumëfishimi, cikli biznesor dhe rritja, politikat fiskale 
dhe monetare dhe ndërlidhjet e tyre,tregtia ndërkombëtare, shkalla këmbyese 
dhe balancimi i pagesave. 
Literature: 
Dr. Hivzi Sojeva :  Ekonomia  e  Aplikueshme, Prishtinë 2005 . 
 Dr. Musa Limani : Makrekonomia  Aplikative,  Prishtinë 2003 .  
Gani Gjini :  Tregtia e Jashtme si faktor i zhvillimit  ekonomik të Kosovws . Prizren, 2005 

2.4  Anglishtja 2  

Studentët do të mësojn lëndën e gjuhës Angleze të mesme duke ushtruar 
shqiptimin, aftësitë në shkrim, të punonjë në përmirësimin e ndëgjimit dhe të 
kuptuarit e të folurit në Anglisht.  Studentët do t’i mësojn teknikat 
bashkëbiseduese nëpërmjet dialogjeve të ndërtuara, improvizimit të dialogut dhe 
bashkëbisedim në qifte. 
Literatura bazë: 
BUSINESS  OBJECTIVES Student`s Book – Vicki Hollet    New Edition- Oxford- 
Oxford University Press  
BUSINESS  OBJECTIVES Work Book – Vicki Hollet and Michael Duckworth    New 
Edition- Oxford- Oxford University Press 
Aditional Literature: 
A Modern English Dictionary, Fjalori dygjuhësor Anglisht/Shqip i terminologjisë 
ekonomike , Fjalori Anglisht-Shqip-Anglisht kaseta, CD, gazeta  etj. 

2.5 Financa 1 
Përmbajtja: Bazat në financa (vargjet, seritë, ratat e thjeshta të kamatave kundër 
atyre ratave të kamatave të përbëra të përziera), statik (të ardhurat vjetore,rata e 
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kthimit, periudha e kthimit dhe metodat dinamike të buxhetit kapital 
((neto)vlera e tanishme, të ardhurat vjetore, rata e kthimit,periudha e pagesës 
prapa); krahasimi kritik në mes të qiradhënëses dhe blerjes gjithashtu qiradhënie 
dhe blerje, kriteret karakteristik dhe zgjedhja për kredi me rata fikse; lidhjen në 
mes të bizneseve financiare dhe kontabilitetet. 
Kompetencat: Pakalueshmëri e njohurive në financa dhe financa në biznes; Aftësi 
për të gjykuar mbi problemet themelore financiare. 
Literature: 
Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar, Riinvest, Prishtinë, 2008 
Herbert B. Mayo: Financa, LU Tiranë, 1995 
William Lasher : Practical Financial Menagement 

2.6  Menaxhimi  i 
Projekt Proceseve dhe 
Veprimeve   

Organizatat formojnë kornizë pune për kompanitë dhe caktojnë rregulla lidhur 
me komunikimin dhe hierarkinë.Nëpërmjet proceseve aktiviteti ditor organizohe 
dhe ruhet.Ata gjithashtu formojnë kufijtë në të cilët njëri nga ata është ose duhet 
të jetë veprues  në ambientin organizues.Se si të caktohen limite dhe se çfarë 
ndikimi dhe efekti kjo mund të ketë, do të jetë temë e kësaj lënde. Projektet janë 
pare në rritje të madhe si mënyrë e zhvillimit të produkteve përtërirëse apo 
zgjidhjeve. Projektet shpesh i shpërfillin strukturat organizative eksituese. Në 
këtë lëndë të kësaj ligjerate studentët do të fitojnë dituri te nevojshme themelore  
në zbatimin e projektit dhe menaxhimin e proceseve.. Mjetet praktike  shtesë  
dhe disa lloje shembuj në dorë do të prezentohen dhe diskutohen në klasë. 
Literature: 
Dr. Elez Osmani,  Mba. Bledar Striniqi,  Mba. Dorian Deltina: Drejtimi- Operimi i 
Projekteve,- Project Management, Shkodër 2006. 
Vlatko Mileta: Menaxhimi i Projekteve. 

2.7 Metodat 
Kuantitative për Biznes  

Kjo lëndë përpiqet t’i ofroj studentët me njohuri themelore të analizimit të të 
dhënave duke përdorur teknika statistikore të ndryshme qëllimi përfundimtar i 
të cilave është t’i mundësohet raportim më mire për prurje të vendimeve. I 
orienton studentët e caktuar kah metodat testuese hipotetike të ndryshme se si 
dhe kur ato duhet të zbatohen në më mënyrë të duhur.  Në fund të lëndës 
studnetë shpërndarës duhet të parashikojnë demonstrimin e një kuptueshmërie 
të testimit të hipotezës dhe aplikimit të tyre,modelet parashikuese dhe aplikimi i 
tyre përdorimi i kompjuterit duke u bazuar në analizimin e pakos  sikurse  SPSS, 
interpretimi i rezultateve të bazës së të dhënave dhe prurja e vendimeve 
nëpërmjet modelimit. 
Literature: 
R. Nuhiu dhe A. Shala (2005): “Bazat e Statistikës”, Universiteti i Prishtinë, Prishtinë. 
Berenson, Levine, Krehbiel (2012): “Business Statistics (2nd edition)”,  Prentice Hall; 
Anderson, Sweeney, Williams (2011): “Statistics for Business and Economics (11th 
edition)”, South-Western, Cengage Learning; 
Johnson, Bhattacharyya (2010) : “Statistics – Principles and Methods (6th edition)”, 
John Wiley & Sons, Inc. 
R. B.Brown and M. Saunders: Dealing with Statistics (2008) 
Materiale të tjera që ofrohen nga profesori gjatë procesit mësimor. 

2.8.1 B2B Marketingu  

Qëllimi i kësaj lënde është që t’iu ofroj studentit pikpamje bashkëkohore të 
aftësisë që ta identifikojn zgjidhjen e marketingut  e drejtë të  bizines në biznes  
dhe integroj atë në një strategji marketing  B2B, sepse sot në sheshin  e tregut , ka 
hyrë një teknologji e avancuar, produkte apo çmim konkurrues për të qenë i 
suskseshmëm. Kompanitë kanë nevoj për një strategji marketingu biznes në 
bizines – mënyrën për ta identifikuar , segmentin , madhësinë,cakton  dhe ka për 
qëllim  propsperitetin e marketingut  B2B  e tyre më të rëndësishëm për klientët  
që t’i arrij  qëllimet e tyre të tanishme dhe ato në të ardhmën. 
Literature: 
Strategic Marketing (9th Edition) by David W. Cravens and Nigel F. Piercy (2009) 
McGraw-Hill Higher Education 
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2.8.2 Sjellja e 
Konsumatorit 

Kjo lëndë është dizajnuar që ta paraqes dhe t’i bëj të njohur studentët me 
konceptet themelore dhe procedurave për hulumtim të konsumatorëve ‘ (dhe 
shfytëzuesve industrial) duke blerë shprehi, proceset paraprake të blerjes 
përpara ,dhe procesin e vlerësimit pas blerjes brenda dinamikës të kornizës 
kohore.  Theksi do të bie në vlerësimin e rëndësisë të faktorëve të ndryshëm dhe 
elementet brenda ambientit të tregut dhe   ndikimin e tyre në vlerësimin e 
individëve (grupeve) rezultatet e qëndrimeve dhe sjelljeve   në situata të 
ndryshme të tregut gjithashtu në zhvillimin punues të strategjive menagjeriale. 
Literature: 
Business Marketing Management: 
B2B, Tenth Edition 
Michael D. Hutt and Thomas W. Speh 
- The Business-to-Business marketing Semiha  
Loca, Sjellja konsumatorë.Tiranë 
Artan Xh. Duka, Sjellja konsumatore, Tirane, 2009 
Ball, Ellson and Adamy - Just what you need, 2004 
JonathanBetz – State Tries to Change Image with with ad Campaign, 2005. 
Ruth Mortimer - Brand Strategy, 2005. 
Roger D.Blackwell, Paul W. Miniard, James F.Engel – Consumer Behavior, 
2006handbook – Bob Bly 

3.1 E Drejta Biznesoree  

Kjo lëndë i mundëson studentit të zhvilloj një kuptueshmëri të kornizës ligjore të 
biznesit, të zhvilloj një kuptueshmëri të qëllimit dhe logjikës të ligjit(drejtës),të 
zhvilloj një fjalor që është i dobishëm në transakcionet biznesore dhe zhvilloj 
njohuri të përgjithshme në atë  se si ligji ndikon në botën e biznesit. 
Literature: 
Mehdi J.Hetemi”E Drejta me njohurit themelore te se drejtes Afariste”prishtine 2006, 
Nergjivane Dauti “E  Drejta e Detyrimeve 
Riza Smaka”E drejta biznesore,Prishtine 2008 
Mazllom Baraliu”E drejta biznesore”, Prishtine 2010 
Armond Krasniqi E drejta biznesore, ligjerata te autorizuara, Prishtine 2010 
Ferran E.”Company Law,Oxford UP 1999,Henri Cheesman,Contemporary Business 
Law,PH USR, New Jersey 
Dr.G.G.Ogly”EU Bussines Law,5-th edition,Amsterdam,2002 
Dr.Robert, Hardwicke,dr. E Business Law,Burronn sEducational series INc USA 2002 

3.2 Biznesi 
ndërkombëtar 

Hyrje në ambientin dhe sfidat e bërjës biznes jashtë vendit.Temat përfshijnë 
tregjet e ndryshme vendore,tregëtinë dhe modelet  e investimeve , ambientin 
ndërkombëtar financiar ,çështjet në marrëdhëniet biznes-qeveri dhe strategjitë 
për biznes ndërkombëtar. 
Literature: 
 Biznesit Nderkombetar, Prof.Dr.Ilia Kristo, Fakulteti Ekonomik,Universiteti i Tiranes si 
dhe leksionet e pergatitura nga lektori i lendes 

3.3  Anglishtja 3 

Niveli i lartë i njohjes së Anglishtës. 
Literature: 
Byers, A., The Sceince Teacher’s Handbook, VSO, Heinemann, London, 1998  
Baker, J. and Westrup, H., The English Teacher’s Hanbook, London, New York, 2000  
Stannard, A., Living English Structure, Longmans, Green and Co., Ltd, London, 1994  
Close, R.A., English as a Foreign Language Harvard  University Press, Cambridge, 
Mass., 1987  
Palmer, H. E., A Grammar of Spoken English, W. Heffer and Sons Ltd., Cabridge, 1990 
Zandvoort, R.W., A Hanbook of English Grammar, Longman, London, 2001  
Marfi, R., Essential Grammar in Use, Cambridge, 1999  
Regina, H.C., Gramatikë praktike e anglishtes, Tiranë, 2004  
Liz and J. Soars, New Headway, Intermediate Oxford, Oxford University Press, 2003  
S. Cunningham and P. Moor, Cutting Edge, Intermediate, Harlow, Essex, 2007  
Naunton, M. Tulips, Oxford Business English Profile, Pre- Intermediate, Oxford, 2009  
A Wallwork, Business Vision, Business English Writing, London, 2010                       
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3.4  Tregtia e Jashtme  

Kjo lëndë komunikon teknikat operative të tregtisë së jashtme , në veçanti 
financimin dhe pagesat në eksport, mbulimin e rrezikut të eksportit  dhe 
logjistikën. 
Literature:  
Dr. Musa Limani : Hyrje në Ekonomi Prishtine, 2002   
Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici   
Hyrje në ekonomi, Pegi, Tiranë, 2007 . 

3.5 Teknologjia 
Informative  

 Sot në ekonominë globale dinamike dhe garuese , përgjegjësia e një ndërnarrje 
kah ekzistimi efektiv i forcës ngritëse dhe teknologjija informative e ngritur  
është faktor kritik i suskesit  në fitimin dhe qëndrueshmërinë e përparësive 
biznesore.Efektivisht ansjë orgnaizatë nuk mund të veproj pa përkrahje të 
teknologjisë informative.Kjo lëndë ofron studentëve  në biznes  një hyrje në 
dizajn,implementim dhe funksionalizim të sistemit informative të biznesit të 
sotëm.Transferimi i njohurive do të kryhet me ligjerata të përziera,studimi rasti 
dhe projekte në klasë. 
Literature: 
 nuk eshte e kufizuar tekste te vecanta.Cdo liber dhe cdo link ne kuader te internetit qe 
eshtene perputje me planprogramin e lendes lirisht mund te shfrytezohet.Gjate 
ligjeratave,per cdo teme do tju propozohet literature dhe linqe perkatese. 

3.6 Projekt / Rastet: 
Hyrje në Modelet e 
Kontratave  

Qëllimi i kësaj lëndë është që thelloj studentët në kuptueshmërinë e çështjeve të 
biznesit ndërkombëtar  nëpërmjet zhvillimit  të studimit të rastit të një kompanie 
Austriake (për grupin punues)  i cili aktivisht është i angazhuar  në tregjet 
ndërkombëtare.Duke ekzaminiaur procesin e ndërkombëtarizimit të kësaj 
kompanie ,studentët do t’i  mësojn disa nga  sfidat  tipike  që ndërkombëtarizimi 
i sjell me respekt,për shembull, analizat e tregut dhe zgjedhja, strategjinë e hyrjes 
në treg dhe rritjen e tregut.Studentët gjithashtu  do të njihen me një numër 
çështjesh brenda në fusha specifike funksionuese  sikurse  marketingu, financat, 
HR, kontabilitet dhe veprimet,gjithashtu me një konsideratë të gjerë të strategjisë 
së kompanisë dhe rritjes organizative  dhe zhvillimit (psh.se si organizatat 
përpunohen në strukturat e tyre , me qëllim të kontrollit të duhur dhe 
koordinimit të aktiviteteve të tyre ndërkombëtare). 

3.7.1 Komunmikimi i 
Tregut  

Seminari ofron zë dhe praktikë në përmbajtjen e studimit të rasteve , freskon 
diturinë dhe mjetet e reklamimimit tradicional. Fokusohen në procese esenciale –
duke bë hapa në zhvillimin e një kampanje reklamuese. 
Modelin për ta zhvilluar pozicionimin e markave/identifikimin e markave.  
Kreacionin /Evolimin e koncepteve te marketingut 
Planifikimi i Reklamimit / Mediave 
Kontrollimi i Reklamave 
Agjencia e Menaxhmentit  
Reklamimi Global  
Literature: 
Michael Bregendahl, Jan Madsen, Morten Haase. 2006. Market Communication. 
Systime. Danimarkë. 
Wells, Burnett dhe Moriarty. 2003. Advertising:Principles and Practices.6th Edition 
Pearson Education International. New Jersey. 

3.7.2Shërbimet dhe 
Marketingu me Pakicë   

Lëndët e shkollave tradicionale të biznesit janë fokusuar më së shumti në 
sektorin prodhues të ekonomisë. Kjo lëndë i drejtohet çështjeve të marketingut të 
lidhur me industritë shërbyese dhe është e dizajnuar për ata studentë të cilët janë 
të interesuar qoftë në industritë shërbyese tradicionale   apo në fushat e shërbimit 
të industrive prodhuese. 
Komponenta shërbyese e biznesit kërkon një qasje të dalluar në strategjinë e 
marketingut – bashkë edhe në zhvillim dhe ekzekutim.Lënda ndërtohet dhe 
zgjerohet në hyrjen në lëndën e marketingut:  (Marketing 1: Parimet e 
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Marketingut dhe marketing i mallrave të kosumatorit) duke skjaruar përshtatjen 
e koncepteve të marketingut dhe mjeteve që caktohen për shërbim. 
Literaurë: 
Michael Bregendahl, Jan Madsen, Morten Haase. 2006. Market Communication. 
Systime. Danimarkë. 
Wells, Burnett dhe Moriarty. 2003. Advertising:Principles and Practices.6th Edition 
Pearson Education International. New Jersey. 

4.1 Menaxhmenti 
Komunikues 
Ndërkulturor (CCCM) 

Kjo lëndë kontrollon sjelljet organizative dhe individuale, praktikat strukturale 
dhe menaxheriale në situata shumënacionale dhe bizensore duke përfshirë 
ndërlidhjen e kulturave të kryqëzuara.Qëllimi i lëndës është të pajis studnetët me 
aftësi analitike dhe praktike dhe ndihmoj atyre në menaxhimin efektiv në 
kompanitë shumënacionale. Fokusimi është në menaxhimin e dallimeve 
kulturore.Kjo sfidë nuk është unike me shumënacionalitetet pasi që shumë 
kompanitë vendore gjithashtu ballafaqohen me ambientet shumë nacionale. (psh. 
punëtor etnikisht të ndryshëm dhe /ose konsumator). 
 Teori të ndryshme që lidhin kulturën me sjelljet në përgjithësi dhe menaxhmenti  
në veçanti janë të mbuluara.Një kornizë analitike që lehtëson përshtatjen e 
praktikave menaxheriale dhe strukturave organizative tek kulturat e ndryshme i 
janë përshatur. Vëmendje të posaqme i është kushtuar në fushat si në vijim: 
dizajni organizativ, proceset negociuese, dhe komunikimet.Nëpërmjet simulimit 
dhe ushtrimeve studentët do të zhvillojnë aftësitë e tyre  të komunikimit dhe 
menaxhimit  në ambientet kluturore të ndryshme  dhe  në situata ndërkulturore. 
Literature: 
Judith N. Martin & Thomas K. Nakayama, Hyrje në komunikimin ndërkulturor, Tiranë: 
UET Press, 2010. 
Roger Keesing & Andrew Stratern, Antropologjia kulturore: Një perspektivë 
bashkëkohore, Tiranë:  UFO University Press, 2008. 
John Monaghan & Peter Just, Antropologjia social-kulturore: një hyrje e shkurtër, 
Tiranë: Instituti i dialogut dhe i komunikimit, 2007.  
Dominique Wolton, Të shpëtojmë komunikimin, Tiranë: Papirus,2009. 

4.2 Menaxhmenti 
Ndërkombëtar 

Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që të fokusohet në atë se si shoqëria dhe 
kompanitë mund të zhvillojnë dhe bëhen më garuese në ekonominë e sotme 
globale. Gjatë lëndës, qasja globale e vlerës zingjirore (GVC) do të paraqitet dhe 
diskutohet, duke i ofruar studentëve një pamje industriale qendrore  të 
globalizimit të ekonomisë që nënvizon lidhjen në mes të akterëve ekonomik dhe 
atyre  përrreth haspsirës gjeografike.   
Premisa themelore, e kornizës së propozuar për analizim,është që konkurrenca 
ndërkombëtare kërkon një kuptueshmëri të organizimit tregjeve ,të cilët mund të 
shikohen si rrjetë i blerjes dhe furnizimit të kompanive të organizuara  përrreth 
dispozitave të  mallrave dhe shërbimeve  të përfunduara. Këta zingjirë 
organizativë  janë globalisht të rritur, dhe kanë struktur qeverisëse  komplekse 
dhe lëvizëse  që specifikojnë  lidhjet e autoritetit me organzatat  zingjirore.  
Literature: 
Dr. Richard Mead and Tim G Andrews , International Management, 2009,England 
V.Lecaj, Përmbledhje  ligjëratash nga Menaxhmenti ndërkombëtar,2012 
Phatak,Bhatak and Kashlak”, International Management,2007,Boston. 
Hellen Deresky,International management ,2009,Plattsburg 
Interneti. 

4.3 E Drejta e BE  

Qëllimi kryesor i kësaj lëndë është që fitohen njohuri themelore të së drejtës të 
BE.Kjo lëndë ofron një hyrje  dhe pikpamje të së drejtës të BE me disa referenca të 
Traktatit të Lisbonës në mënyrë përcjellëse.Të përfshira janë edhe kompetencat 
në institucione dhe katër(4) liritë  që janë bërthamë e tregut të brendshëm  
(qarkullimi i lirë i mallrave, personave, kapitaleve dhe themelimi i të drejtave 
).Pas përfundimit të kësaj lënde , studentët  duhet të njihen me zhvillimin e e së 
dretjës të BE , institucioneve, fushat qendrore të së drejtës së  mirëfilltë  dhe  te 
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jenë në gjendje  të identifikojnë ,skjarojnë ,analizojnë dhe vlerësojnë legjislacionin 
biznesor të BE dhe aplikojn atë dituri në situatë konkrete. 
Literature: 
Blerim Reka- Otmar Holl- Ylber Sela: Institucionet dhe politikat e UE, (Universitass, 
Tetove, 2010) 
Blerim Reka: Gjeopolitika dhe Teknika e zgjerimit te UE, Bruksel, 2010. 
Bashkim Zahiti: E drejta Europiane, botim i dyt Prishtin 
Arif Riza: E Drejta e Organizatave Ndërkombëtare dhe Organizatat ndërkombëtare, 2011 
(faqe 275- 356) 
Michael Ahlt / Daniel Dittert: Europarecht. Examenskurs für Rechtsreferendare, 4. 
Auflage, München 2011, Verlag C.H. Beck,   
Hans-Wolfgang Arndt / Kristian Fischer: Europarecht, 9. Aufl., Heidelberg 2008,  
Roland Bieber, Astrid Epiney, Marcel Haag: Die Europäische Union – Europarecht und 
Politik, 9. Aufl., Baden-Baden 201  
Grabitz, Hilf, Nettesheim (Hrsg.): Das Recht der Europäischen Union, Band I: 
EUV/AEUV. 42. Auflage. 2010, Verlag C.H. Beck, München,  
Christian Callies, Matthias Ruffert (Hrsg.): EUV. AEUV. Kommentar. 4.Auflage. 
Verlag C.H. Beck, München 2011 
Fischer/Köck/Karollus: Europa Recht, 4 Auflage 
Literatura plotësuese 
Badinger, H., Breuss, F., "Country Size and the Gains from Trade Bloc Enlarge-ment: an 
Empirical Assessment for the European Community", Review of International 
Economics, 2006, 14(4). 
Badinger, H., Has the EU's Single Market Programme Fostered Competition? Testing 
for a Decrease in Mark-up Ratios in EU Industries, Oxford Bulletin of Economics and 
Statistics, 2007. 
Baldwin, R., Wyplosz, Ch., The Economics of European Integration, 2nd Edition, 
MacGraw-Hill Professional, New York-London, 2006 
Molle, W., The Economics of European Integration, 4th Edition, Ashgate: London, 2001 
Pelkmans, J., European Integration. Methods and Economic Analysis, Financial Times, 
Prentice Hall: 

4.4 Gjuhë e huaj e dytë 

Studentët do ta zgjedhin njërën nga këto gjuhë si më poshtë: 
Gjuhë gjermane  III 
Gjuhë turke III 
Gjuhë Boshnjake - Serbe – Kroate III 
Niveli i avancuar i njërës nga gjuhët e lartëcekura. 

4.5 Financa 2 

Kjo lëndë  është  një nivel i mesëm i menaxhmenit finaciar  të ndërmarrjes 
biznesore.Qëllimi është të ofroj një nivel të mesëm   i kuptueshmërisë të tregjeve 
kapitale , pasqyrave financiare dhe rrjedhja e parave të gatshme, vlera kohore e 
parasë,  planifikimin finaciar dhe vlerësimin, buxhetimi kapital. Këtë tema 
transferohen  në ligjerata të përziera,shembuj dhe studimin e rasteve. 
Literature: 
Stephen E. Lucas. Arti i të folurit publik. 2011. UET press. Shqipëri 

4.6 Ndërmarrësi  

Lënda e ndërmarrësisë mbulon çështjet e mëposhtme:ndërmarrësinë dhe 
përfshirjen e saj, konceptet e SMBs, rolin dinamik të bizneseve të vogla, mënyrat 
për të hapur ndërmarrje, format e pronësisë të biznesit, idetë biznesore, planin 
biznesor , mënyrat për ti finacuar SMBs dhe burimet financiare,menaxhmenti i ri 
i kompanisë,planifikimi strategjik dhe operativ për biznes të ri, rrezikun e 
menaxhmenit,aktivitetet udhëheqëse, menxhimi i rritjes së kompanisë, 
menaxhimi i përtërirjeve, dhe ndryshimet, mundësitë e reja për biznes.  
 Pas përfundimit të lëndës studentët do të pasurohen me aftësi lidhur me 
zhvillimin e planit biznesor, teknikat e zgjidhjes së problemeve, lloje të 
ndryshme ligjore të organizimit, si ta fillojm një  biznesin të ri,dhe dallojmë  
rastet më të mira biznesore.  
Literature: 
Dr.Emeric Solymossy,Dr.Safet Merovci,”NDËRMARRËSIA”,Universiteti i 
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Prishtinës,Fkulteti Ekonomik. 
Djuro HORVAT,Zeljko Tinter-“NDERMARRESIA”,Kolegji Universitar “VIKTORIA 
&Instituti i Hulumtimeve shkencore,Prishtine ,2008. 
Interneti. 

5.1 Anglishtja 4 

Studentët do të mësojnë nivelin e avancuar të lëndës së Anglishtës duke ushtruar 
shqiptimin , aftësitë në të shkruar, punë në përmirësimin e të ndëgjuarit dhe 
kuptuarit  të së folmes  të Anglishtës .Studentët do të studjonë teknikat biseduese 
dhe praktikojnë këto teknika nëpërmjet dialogjeve të ndërtuara,improvizimin e 
dialogjeve dhe ushtrimin e bisedës në çifte.  Ky nivel ka për qëllim të përgatis 
studentët që të fitojn 550 pikë në TOEFL ose ekuivalent.  
Literature: 
Palmer, H. E., A Grammar of Spoken English, W. Heffer and Sons Ltd., Cabridge, 1990 
Zandvoort, R.W., A Hanbook of English Grammar, Longman, London, 2001  
Marfi, R., Essential Grammar in Use, Cambridge, 1999  
Regina, H.C., Gramatikë praktike e anglishtes, Tiranë, 2004  
Liz and J. Soars, New Headway, Intermediate Oxford, Oxford University Press, 2003  
S. Cunningham and P. Moor, Cutting Edge, Intermediate, Harlow, Essex, 2007  
Naunton, M. Tulips, Oxford Business English Profile, Pre- Intermediate, Oxford, 2009  
A Wallwork, Business Vision, Business English Writing, London, 2010                   
 

5.2 Aspektet Kulturore 
të Biznesit 
Ndërkombëtar 

Qëllimi i kësaj lënde është që përmirësohet vetëdija e studentëve të 
dimensioneve kulturore e të bërjës biznes ndërkombëtarisht, rris ndjeshmërinë 
për çështjet lidhur me kulturën vendore dhe mbivendosjen kulturore/konfliktet 
dhe zbulojnë metoda dhe teknika  për menaxhim të funksionimit të marketingut  
në një qëllim dhe mënyrë të dobishme brenda vendosjes së ndryshimeve 
kulturore. 
Temat kryesore që do të mbulohen  do të përbëhen nga: 
Rëndësia e kuptueshmërisë të kulturës në përmbajtjen globale mbrojtëse.  
Personalitetin, perceptimin dhe formimin e qëndrimit.  
Teorinë e Kulturës , e.g. Hofstede, Trompenaars, Gannon, Hall  
Teorinë lidhur me kulturën psh,.debati  konvergjentë,qasjet  postmoderne. 
Analizimet zgjedhore, kulturat specifike psh. Kina,Lindja e Mesme , Anerika 
Jugore.  
Qasja e tretë kulturore në situatat e kulturave mbivendosëse 
Nëpërmjet simulimit dhe praktikës studentët do të zhvillojnë aftësitë e tyre të 
komunikimit dhe menaxhimit në ambientet e ndryshme kulturore dhe situatat 
ndërkulturore. 

5.3 Praktikë 
profesionale (12 javë)  

Studentët duhet ta përfundojnë programin e praktikës profesionale 12-javë në 
disa organizata të ndryshme biznesore   , duke mos e lënë anash sektorin publik. 
Pas përfundimit të programit, studentët  duhet të pajisen me certifikatë të 
lëshuar nga organizata për kryerje të sukseshme të programit.  
 

5.4 Shoqërimi në 
Praktikë Porfesionale  

Kjo lëndë i shoqëron studentët gjatë kohës së praktikës së tyre të obligueshme. 
Në fund të kësaj lënde studentët duhet ta përpilojnë një raport të përgjithshëm që 
mbulon aspektet akademike,administrative dhe sociale  të përvojës së së tyre në 
praktikën profesionale.  

5.5 Zhvillimi në Karrier  

Studentët do të përgatiten  për aplikim për punë  në teori dhe nëpërmjet shumë 
caktimeve në punë praktike , pyetjet e mëposhtme do të përgjigjen:  
Si ta zgjedhim punën e duhur?                    
Përmbajtja e formularit të aplikimit 
Krijimi i formularit të aplikimit - gabimet tipike 
Si të përgatitemi për një intervistë/apo një Test. 
Si ta bëjë rentabil  ndryshimin personal të marketingut  në sistemet e testimit. 
Literature: 
Gomez-Mejia(4e-2002, 5e-2006, 6e-2009) “Managing Human Resources” Prentice Hall, 

http://www.fh-joanneum.at/mig_lvdetails?alvid=4303029141
http://www.fh-joanneum.at/mig_lvdetails?alvid=4303029141
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ose  
Dessler(2006), “A Framework for Human Resource Management”, 4e Prentice Hall 

5.6 Menaxhmenti i 
Burimeve Njerzore  

Menaxhmenti i burimeve njerëzore  ka të bëjë me menaxhim të efikasitetit të 
njerëzve në vendpune.  Ky fukncion  kryhet nga shumica e meanxherëve në 
organizatë.Megjithatë,është detyrë e një specialisti të një menaxheri të burimeve 
njerzore të ofroj këshilla,udhëzime, ndihmë dhe përkrahje në  çështjet e punës 
për të gjithë ata të cilët kanë përgjegjësi të dretjpërdrejt  për menaxhimin e 
njerëzve në organizatë.Funkcioni krysor i departamentit të burimeve njerëzore 
është që të siguroj rekrutimin,selektimin, trajnimin,zhvillimin dhe mbajtjen e 
nevojshme të  stafit  të mjaftueshëm për menaxhment efikas  të 
organizatës.Qëllimi i kësaj lënde është që t’i theksoj këto aftësi dhe njohuri në 
menaxhmin e burimeve njerëzore. 
Literature: 
Manaxhimi i Burimeve Njerzore ; Dr.Shyqri Llaci ,Dr. Zana Koli;  
       Manaxhimi Burimeve Njerezore - Raste studimi,Ushtrime; Dr.Ilirjan Lipi 
       Menaxhimi i Resurseve Njerezore Tekst Universitar, Dr. Ymer Havolli, 2003 

6.1 Projekt /Rastet: 
Hyrje në Modelet 
Kontraktuale 

 Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të thellohen në kuptimin e çështjeve  të 
biznesit ndërkombëtar nëpërmjet zhvillimit të studimit ë rastit në një kompani në 
Kosovë (punë në  grupe) e cila aktivisht angazhohet në tregjet ndërkombëtare. 
Duke e mbikqyrur këtë process të ndërkombë tarizimit të kompanisë ,studentët 
do të mësojn disa nga sfidat tipike që ndërkombëtarizimi i sjell me respekt 
për,shembull,analizat dhe zgjedhjen  e tregut , strategjinë hyrëse në treg dhe 
rritjen e tregut.Studentët gjithashtu do të njihen me një numër të çështjeve me 
fukcion specifik në lëmitë  sikurse që janë marketingu, financat, HR,kontabiliteti 
dhe veprimet,gjithashtu me një konsideratë të gjerë për strategjin e kompanisë  
dhe rritjen dhe zhvillimin  e organizatës  (psh,se si organizata përpunohet në 
strukturat e saja,me qëllim të kontrollimit dhe koordinimit të duhur të 
aktiviteteve të tyre ndërkombtare). 
Literature: 
Besanko, Drenove, Shanley and Schaefer  “Economics of Strategy”  (3-rd Edition), 
(2004) 
Luis Cabral “Introduction to Industrial Organization”, MIT Press 
Goldstein “Copyright, Patent, Trademark and Related State Doctrines (rev. 5th ed. 
2004) 
Goldstein, Kitch & Perlman “Selected Statutes and International Agreements on Unfair 
Competition, Trademark, Copyright, and Patent (2007) 
Legjislacioni kosovar per tregti dhe konkurrence 
Legjislacioni kosovar per pronesine intelektuale. 

6.2 Gara dhe e Drejta e  
Pasurisë Intelektuale  

 Qëllimi i kësaj lënde është të shqyrtohen  rregullat ligjore të Kosovës dhe të 
Drejtës Konkurruese  të BE-së duke marr parasysh  parimet ekonomike të 
nënvizuara dhe çështjet plotike të gjëra.Studentët pas përfundimit  të lëndës  do 
të kenë kuptueshmëri të mjaftueshme ta praktikojn lëndën dhe bëjnë kërkime në 
fushë. Përqëndrimet e lëndës në themelimin e sitemit të rregullave, duke 
përmbajtur nenet 101 dhe 102 të Traktatit të BE-së dhe rregulloret e  bashkuara , 
të cilat së bashku zbatohen me qëllim të sigurimit që gara e efikase prandalohet 
në tregjet e BE-së gjithashtu edhe Politikat Konkurruese të Kosovës. Këto burime 
ligjore rregulojnë shumë aktivitete biznesi duke përdorur test kompleks të  
balancuar për ta përcaktuar nëse aktiviteti i atillë është garë ligjore apo veprim 
ligjor anti garues. Duket tek aplikimi i rreguloreve konkurruese në disa 
kontekste dhe sektore: “masat publike”, ndihmat shtetërore, telekomet, dhe 
mediat, bankat dhe të drejtat intelektuale pronsore. 

6.3  Marketingu 
Strategjik 

Kjo lëndë ka për qëllim integrimin e të gjitha elementeve të marketingut në 
strategji të kornizës planifikuese. Theksimi do të bëhet në fushat e rëndësisë 
stratexhike, posaqërisht ato të cilat kanë implikim dhe relevancë të dallueshme 
për vendimet e marketingut në situatat garuese. 

http://www.fh-joanneum.at/mig_lvdetails?alvid=4303029175
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Literature: 
Strategic Marketing (9th Edition) by David W. Cravens and Nigel F. Piercy (2009) 
McGraw-Hill Higher Education 

6.4 Logjistika dhe      
Shpërndarja 
Ndërkombëtare 

Kjo lëndë ka për qëllim paraqitjen e studentëve  procesin e furnizimit fizik  në 
organizatën biznesore, lëvizjet e rritjes dhe deponimin, dhe  distribucionin fizik 
që përbëhet nga sistemet logjistike në industri.  Temat përfshijnë lokacionet e 
hapsirave, transportin, rrjetet, dhe sistemet informative logjistike. Ky modul 
gjithashtu do të ketë qasje hyrëse nga konsumatori në dizajnin e kanalit dhe 
strukturës së kanalit  që  i përshatet shërbimeve/produkteve dhe nevojat 
përfundimtare të përdorueseve. 
Literature: 
Kai Beckmann: Logistik. 2. Auflage. Merkur, Rinteln 2010, ISBN 978-3812-00637-8 
D. Arnold, H. Isermann, A. Kuhn, H. Tempelmeier, K. Furmans (Hrsg.): Handbuch 
Logistik. 3. Auflage. Springer, Heidelberg 2008, ISBN 978-3-540-72928-0 
Rushton, A./ Oxley, J./ Croucher, P.: The Handbook of Logistics and Distribution 
Management, 2nd, ed., London 2000. 

6.4.2 Marketingu 
Global  

 Qëllimi i kësaj lënde është që të ofroj perspective prgamatike në marketingun 
global, me vëmendje të posaqme  t’i kushtohet  adaptimit të stratexhisë së 
marketingut  dhe  modifikimve e që organizatat Kosovare duhet ta konsiderojnë 
në zgjerimin  e aktiviteteve të tyre në sheshet botërore. 
Literature: 
JAKUPI, A (2007) Marketingu Ndërkombëtar , Prishtinë 
ULDEDAJ, Gj et al (2003) Marketingu Ndërkombëtar, Botimi i parë, Gjergj Fishta, 
Tiranë 
Kotabe and Helson (2000) Global Marketing Management, Wiley 
Ghauri P. and Cateora, P. (2006) International Marketing, 2nd edition, McGraw-Hill 
Albaum G. Et al (2005) International Marketing and Export Management, 5th edition, 
Prentice Hall. 
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BAB në menaxhimin e biznesit në bujqësi do të prodhoj menaxher të cilët do të jenë 

të aftësuar në praktikën bujqësore dhe janë të gatshëm të marrin pozita udhëheqëse  

menaxhuese. Tregu i Kosovës me  mungesë kritike të menaxherëve të aftësuar  ne sektorin e 

bujqësisë, kompanitë e agrobizneseve dhe bankat kryesore kërkojnë punëtor të aftësuar në 

biznes, menagjment  dhe financa, dhe ata të cilët kanë trajnime teknike në bujqësi. Të 

diplomuarit në BAB  do të jenë të aftësuar të punojnë gjithashtu për ndërmarrjet prodhuese 

bujqësore.Studentët në këtë specializim do të përfitojnë bazë të forte në agrbiznes dhe 

shkthësi dhe njohuri të kërkuara për ndjekje nl karrierë në llojllojshmërinë e industrive 

bujqësore. Lëndët ofrojnë mësim të balancuar lidhur me sistemet e prodhimeve të bujqësisë 

dhe menaxhimit të agrobiznesit. 

Çfarë do të mësojnë Studentët? 

Studentët do t’i mësojnë shkathtësitë në biznes, menagjment dhe financa gjithashtu  

aspektet teknike të menaxhimit të sistemeve të prodhimeve bujqësore Shtesë pritet nga 

studentët të zhvillojnë një kapacitet të fortë për mendim kritik komunikim, lidership dhe 

autonomi personale. 

 Në fushën e menaxhmentit të agrobiznesit, studentët i studjojnë  prodhimet e 

perimeve, prodhimet e Serrave, Menaxhimin dhe Prodhimin e Mishit të Gjedhave, Deleve, 

dhe Dhive, Parimet e Agrobiznesit.  

Hyrje në Hortikulturë, Prodhimin e produkteve të pemëve: Shkencë & Praktikë, 

Hyrje në mjelje të bagëtisë dhe Produktet në Fermë të Qumështit . 

Si do të studjojnë studentët? 

Në Universitet studentët mësojnë përmes ligjeratave të kombinuara 

,kujdestarive,orëve praktike dhe vizitave në fushat e biznesit. Studentët duhet ta përfundojnë 

pjesën e praktikës të studimit të tyre nëpërmjet praktikës në kompanitë vendore për 

kontabilitet gjithashtu edhe industritë tjera të biznesit,ka përjashtimi për disa studentë, ata me 

nota të shkëlqyeshme dhe me komandim të shkëqyer të gjuhës, universiteti do t’ju mundësoj 

të pjesëmarrin në udhëtime dhe projekte ndërkombëtare. Kjo do të ofroj mundësi për 

studentët të fitojnë përvojën e jashtme. 

Mundësitë në Karrierë 

Karrierart në agrobisnes nuk janë vetëm të përfshira domosdoshmërisht në bujqësi 

prodhuese. Specilaizimi i kualifikimit  BAB  në Menaxhmentin e Biznesit të Agrikulturës 

është i dizajnuar të ofroj mundësi karriere të çfardo pike në furnizim të zinxhirit,nga porta e 

bujqësisë nëpërmjet eksporti dhe marketingut të produkteve bujqësore , gjithashtu brenda 

industrisë që i shërbejnë bujqësisë. Vargu i mundësive të punësimit nga  industritë e 

shërbimeve rurale  në  Kosovë në ekonominë ndërkombëtare  dhe aktivitetet e finacave  të 

ndërmarrura nga korporatat  shumënacionale. 
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Studentët do të kenë shumë mundësi në karrier ashtu sikurse përfitojnë ekspertizëm 

në marketing, kontabilitet,financa, menaxhim të njerëzve, biznes ndërkombëtar, sistemet e 

produkteve bujqësore dhe menaxhmentin e  ndërmarrjes , dhe menaxhmentin e qëndrueshëm 

të burimeve. Megjithatë, dispozicioni i karrierës përfshin: menaxhmentin profesional të 

bujqësisë ,tregëtinë me prodhime bujqësore, eksportin, menaxhmentin financiar në 

ndërrmarrjet bujqësore, shitjet bujqësore dhe ato të bagëtive, menagjment,këshilla biznesi , 

menaxhmentin e agrobiznesit, bankat e agrobiznesit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kurikula 

Bachelor i Arteve: Administrim Biznesi  
Viti I - Semestri I dhe II, viti akademik 2012/2013 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  A.1 1 Hyrje në Sociologji                                     O 3 30 Agim Hyseni 

2.  B.12  Hyrje në Ekonominë e  Biznesit                 O 3 30 Gani Gjini 

3.  B.2   Hyrje në Marketing&PR                             O 5 45 Hamit Aliu 

4.  B.3  Bazat e Menaxhmentit                               O 4 30 Behxhet Brajshori 

5.  
A.2 Matematika për Administrim 
Biznesi (ligjeratë)                                                          

O 6 60 Fevzi Berisha 

6.  
B.4 Bazat e Kontabilitetit I (Ligjeratë & 
Seminar) 

O 6 60 
Bekim Berisha 
Artan  Nimani 

                                                        
1 Moduli A: Shkencat Shoqrore Ekonomike – Moduli Bazë 
2 Moduli B: Administrim Biznesi – Lëndët thelbsore 
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7.  B.5 Ndërmarrësi                                              O 3 30 Behxhet Brajshori 

8.  B.6 Makroekonomia                                        O 5 45 Gani Gjini 

9.  
B.7 Bazat e Kontabilitetit II (Ligjeratë 
& Seminar).   

O 6 60 Bekim Berisha 

10.  B.8 Bazat në Financa                                        O 6 45 Florije Govori 

11.  C.1 Anglishtja  Afariste I                                     O 4 45 Jusuf Mustafa 

12.  
A.3 Statistikë (Ligjeratë & Seminar)                 

 
O 6 60 Fevzi Berisha 

13.  
B.9 Menaxhmenti  Strategjik                  

 
O 3 30 Behxhet Brajshori 

      Gjithsej ECTS  60   

 
Viti II - Semestri III dhe IV  

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  D.1 Informatika    Afariste                                  O 4 30 Mentor Çollaku 

2.  B.10 Pasqyrat Financiare                                    O 4 30 
Nerimane 
Bajraktari 
Veli Lecaj 

3.  
B.11 Financat e Korporatës                                

 

O 4 30 Arian Meta 

4.  

B12.Etika Biznesore dhe  përgjegjësia 
Sociale    

 

O 4 30 
Luljeta Elezaj 
Bahrije Besimi 

5.  
B12.1  E Drejta Biznesore                                       

 

O 4 30 Arif Riza 

6.  
B13. Mikroeeconomia                                        

 

O 6 60 Florije Govori 

7.  
B 14. Menaxhimi i Projekteve                               

 

O 4 30 

Nerimane 
Bajraktari 
Pertrit Hasanaj 

8.  
B15. Aftësitë Prezentuese dhe 
Komunikuese        

O 4 30 
Ganimete 
Podvorica 

9.  B16. Prurja e Vendimeve Biznesore  O 6 60 Petrit Hasanaj 

10.  

B17 Metodate e Kërkimeve dhe 
Analizave/Mjetet Analizuese në 
Biznes                                          

O 6 45 Mentor Geci 

11.  
B18 Menaxhmenti i ndryshimeve                             

 

O 6 45 Hamdi Hoti 

12.  
B19 Aftësitë Udhëheqëse & 
Negociuese              

O 4 30 Drita Krasniqi 
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13.  C 2 Anglishtja Afariste II                                     O 4 30 
Abdulla 
Karjagdiu 

 Total ECTS O 60   

 
Viti III - Semesteri V and VI – Profili: Kontabilitet 

No. Subject Status  ECTS Hours Subject Bearer  

1.  
ACCT.1 Raportimi 
Financiar I                         O 6 60 Rrustem Asllanaj 

2.  
ACCT.2 Sistemi i 
Raportimit Financiar                         

O 7 60 Adrian Alo 

3.  
ACCT.3 Kontabiliteti i 
Tatitmit                                                                                                   

O 5 45 Bahtjar Berisha 

4.  
ACCT 4 Kontabiliteti i 
Shpenzimeve                                                

O 5 45 Medain Hashani 

5.  ACCT.5. Auditimi O 7 60 Bekim Berisha 

6.  
Acct.6 Kontabiliteti 
Menaxherial                         

O 6 60 Agron Dida 

7.  
ACCT.7Sistemi Informativ i 
Kontabilitetit            

O 6 60 Rrustem Asllanaj 

8.  
ACCT.8 Praktika në 
Kontabilitet/Auditim                           

O 6 60 
 

 Tezat  O 12   

 Total ECTS O 60   

 

Viti III - Semesteri V and VI – Profili: Menaxhimi i Biznesit në Bujqësi 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  
ABM1.Parimet e 
Agrobiznesit                             

O 5 45 Dr.Hysen Bytyqi 

2.  
ABM 2.Hyrje në  
Hortikulturë                             

O 5 45 Dr.Sylë Sylani 

3.  ABM 3 Prodhimi i Serrave                               O 5 45 Dr.Sali Aliu 

4.  
ABM 4 Parimet e 
Marketingut në Agrikulturë       

O 5 45 Dr.Afrim Hamidi 

5.  
ABM 5 Hyrje në fermat e 
Qumështoreve dhe 
prodhimeve të qumështit                                    

O 6 60 Hysen Bytyçi, 

6.  
ABM 6 Projekti i 
Ndërrmarjes 

O 5 45 Mentor Alishani 

7.  
ABM 7 Pordhimi i 
produkteve të perimeve          

O 5 45 Sali ALIU 

8.  
ABM 8 Menaxhimi dhe 
Prodhimi i mishit të gjedhit, 

O 6 60 Afrim Hamidi 
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deles,dhe dhive                                      

9.  
ABM 9 Praktikë në 
ndërmarrjet e 
Agrobisneseve 

 
6 60 

 

 ABM 10.Tema e Diplomës 
 

12   

 Total ECTS  60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Përmbledhja e Përmbajtjes së Lëndëve 
 
Numri i lëndës 
dhe titulli: 
 
 
A.1 Hyrje në  
Sociologjy 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara (specifikim i 
përgjithshëm ose lëndë -specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
Përmbajtja: Çka është Sociologjija?; Globalizimi dhe Bota e ndryshme; Ndërlidhja 
shoqërore dhe jeta e përditshme; Shoqërorizimi, niveli jetësor dhe mosha; 
Seksualiteti dhe gjinia; Familijet dhe Marrëdheniet Intime; Shëndeti, sëmundjet 
dhe paaftësitë; Krimi dhe devijimi; Edukimi; Raca, etniciteti dhe  migrimi; 
Shtresimi dhe klasa;Varfëria, përjashtimet shoqërore dhe mirëqenia; Religjioni në 
shoqërinë bashkëkohore; Mediat; Organizatat  dhe rrjetet; Puna dhe jeta 
ekonomike; Qytetet dhe hapsirat urbane; Politikat, qeveria dhe terrorizmi; 
Ambienti dhe rreziqet; Pabarazia Globale; Demografia dhe Historia shoqërore. 
Kompetencat:   Studentët duhet të njihen me konceptet themelore dhe problemet e 
sociologjisë si shkencë, në mënyrë të paraqitjes sistematike. 
Literature: 
• Anthony Giddens. Sociologjia. Çabej, Tiranë. 1997. 
• Fehmi Agani, Agim Hyseni. Sociologjia. Libri Shkollor, Prishtinë. 2003. 

Numri i lëndës 
dhe titulli: 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshir  kompetencat e fituara: 
Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara (specifikim i 
përgjithshëm ose lëndë -specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 49 - 
 

B.1. Hyrje në 
Ekonominë e 
Biznesit 
 

Përmbajtja: Qëllimi i kësaj lënde është që të jap një pikëpamje të ekonomisë 
menaxheriale dhe një hyrje  në fushëveprim special të administrim 
biznensit,sikurse kontabiliteti, menaxhimi i korporatës, financimi dhe investimet, 
menaxhimi i informatave, organizimi, dhe prodhimi dhe marketingu – për një 
kuptueshmëri më të mirë të biznesit  dhe problemeve në mes të kompanive 
,familjeve dhe qeverisë. 
Kompetencat:   Kjo lëndë i ofron studentëve një pikëpamje të gjerë mbi 
disiciplinat shkencore të administrim biznesit. 
.Literature: 
1. Dr. Musa Limani : Hyrje në Ekonomi Prishtine, 2002   
2. Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici :    
    Hyrje në ekonomi, Pegi, Tiranë, 2007 . 
II. Aditional Literature :  
1. Gaspar, Bierman, Kalari, Hise, Smith, Arreola – Risa : Hyrje në  
    Biznes Tiranë, 2007 . 
2. Hol. R Varian : Mikroekonomia, Onufri,  2000 

Numri i lëndës 
dhe titulli: 
 
 
 
B.2 Hyrje në  
Marketing dhe 
MP 
(Marrëdheniet me 
Publikun) 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Qëllimi i kësaj lënde është që të paraqes tek studentët 
konceptet,analizat, dhe aktivitetet që përbëjnë  menaxhmentin e marketingut  
dhe të ofrojnë praktikë në vlerësimin dhe zgjidhjen e problemeve të marketingut. 
Aftësitë e të menduarit kritik të studnetëve do të zhvillohen , njeherit duke ju 
ofruar juve me aftësi përmirësuese në vendim marrje , duke përfshirë aftësitë për 
ti analizuar problemet, vlerësuar alternativat, dhe sjellje të vendimeve më të 
mira. 
Elementi MP  i lëndës  është i dizajnuar të paraqes  tek studentët teoritë, 
praktikat, parimet dhe historinë e marrëdhenieve me publikun. Studentët 
gjithashtu do të fitojnë njohuri të detyrave shpesh të shoqëruara me praktikë të 
marrëdhenieve me publikun  dhe rolin e tyre dhe qëllimin  në organizata të 
ndryshme.Analizimet dhe kontrollimet se si të zbatohen parimet dhe teoritë 
gjithashtu do të ofrohen në këtë lëndë. 
Kompetencat: Baza e përgjithshme e marketigut stratexhik, instrumentet e 
marketingut gjithashtu lidhjet e tyre me marketing të përzier. Njohuri lidhur me 
funkcionet themelore dhe opcionet e instrumenteve të marketingut gjithashtu 
orinetimin e tyre, duke marrë në konsideratë  aspektet  strategjike. 
Literature: 
Prof. Dr. Bardhyl Ceku, Prof.Dr. Hamit Aliu, PhD Cand. Hasim Deari: Parimet e 
marketingut, Tdetovë, 2011: 
Philip Kotler : Marketing Management, Zagreb,2001; 
Bardhyl Ceku Arjan Abazi : Drejtim marketingu, Tiranë, 2001.  
Yllson Manoku, Elfrida Gishto, Mamica Nene, Oriola Markollari : Marketingu, 
Korçë,2001; 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
B3.Bazat e 
Menaxhmentit 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Menaxhmenti Stratexhik i Biznesit, Menaxhmenti i Burimeve  
Njerëzore,tema të organizatës dhe ato ndërlidhëse (përtërirjet, kualiteti,dituria, 
etj). 
Kompetencat: Kuptueshmëria e funkcionimit integrues të menaxhmentit dhe dhe 
mjeteve të ekonomisë të nevojshme për implementim (Niveli III: të diturit + 
dislokimi + analizimi/ interpretimi). Njohuri e detyrave të 
menaxhmentit,njohuri e metodave  dhe mjeteve implementuese për detyrat e  
menaxhmentit gjithashtu aftësinë për ti zbatuar ato. 
Literature: 
Prof.Dr. Berim Ramosaj, Management – Bazat e menaxhimit, Univeristeti i 
Prishtinës, Prishtinë, 2007 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Matricë (Zanafilla), sistemi i  ekuacioneve, analizë diferenciale 
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A2. Matematika 
për Administrim 
Biznesi I dhe II 
 

(ndryshorët tek dhe të dyfishtë), aplikimi i analizës diferenciale  të problemeve 
në ekonomi. 
Kompetencat: Njohuri themelore në matematikë për përshkrimin e çështjeve të 
ndryshme në ekonomi.Aftësia për t’i përdorur mjetet matematikore me qëllim të 
zbatimit të tyre për zgjidhjen e detyrave të ndryshme.  
Literatura: 
1. Harshbarger/Reynaolds- Mathematical applications- for the management,life and 
social sciences, Boston, New York,  
2. Fuat Rizvanolli, Marajan Dema – Matematika për ekonomistët, Prishtinë  1995 
3. Muharrem Berisha , Faton Berisha – Matematikë për biznisë dhe ekonomiks, “Iliria” 
2006 
Literatura plotësuese: 
1. Ajet  Ahmeti – Matematika për ekonomistë, Prishtinë  2006 
2. V.Kedhi –Leksione të matematikës së lartë(për fakultetin e ekonomisë), Tiranë  1975 
      3. F. Berisha,   A. Zejnullahu – MATEMATIKA  për arkitekturë, Prishtinë 1996, 
      4. Isak Hoxha – Matematiak për ekonomistë, Prishtinë 2009 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
 
B4.Kontabilitet 
Themelor I  
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshir  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Teoria, qëllimi dhe bazat e  menaxhimit të  kontabilitet ; faturimi, 
njësitë shpenzuese, kufizimet. 
Teoria, qëllimi dhe bazat e raportit finaciar; normat themelore ligjore, organizimi 
dhe teknikat e mbajtjes së librave, rezervimet, mbyllja e gjirollogarive, vlerësimi i 
aseteve dhe detyrimeve,veçoritë kryesore të pasqyrës finaciare vjetore.  
Kompetencat: Pikëpamje dhe njohuri në fushën e kontabilitetiut, të kuptuarit të 
kontekstit të kontabiliteit menaxherial dhe raportit finaciar, aftësi për ti zbatuar 
dhe fituar njohuri në detyra specifike. 
Literature: 
Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, 2010 Edicion i parë Kosovarë 
ISBN 9789951001175 
Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition. 
Ahmeti S. (2007): Kontabiliteti financiar I, Kolegji Iliria, Prishtinë. 
Rrustem Asllanaj: Kontabilitet Financiar, Universiteti i Prishtines, 2010 
Dhamo S. (1998): Kontabiliteti financiar , Tiranë 1998 
Dushi A (1998): Teoria dhe metodologjia e llogaritmisë, Prishtinë 1998.  
Kontabiliteti financiar (2005): Shoqata e kontabilistëve të certifikuar të Kosovës 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
B5. Ndërmarrësia 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Kjo lëndë është e dizajnuar të zbuloj ndërlikimin e zhvillimit dhe 
rritjes të biznesit të ri,duke përfshirë vlerësimin e fuqisë personale dhe dobësisë 
dhe mundësive  dhe kërcënimeve që lidhenn rreth nesh, Kjo lëndë do të përfshij:  
Tipet e biznesit të ri 
Përgatitja e planit të biznesit  
Menaxhimi i biznesit të ri  
Nëpërmjet zhvillimit të lëndës studentët  do të zhvillojnë aftësitë e nevojshme 
për të qenë ndërmarrës të suksesshëm.Ata do të analizojn çdo aspekt  të 
problemeve specifike të hasura gjatë procesit të implementimit të planin biznesor 
dhe mësojnë si t’i zbatojnë mjetet e menaxhmenit tek kompanitë fillestare. 
Kompetencat: Kjo lëndë zhvillon konceptet bazë dhe mjetet të nevojshme për 
ndërrmarrësitë e njerëzve me prirje.   
Literature: 
Dr.Emeric Solymossy,Dr.Safet Merovci,”NDËRMARRËSIA”,Universiteti i 
Prishtinës,Fkulteti Ekonomik. 
Djuro HORVAT,Zeljko Tinter-“NDERMARRESIA”,Kolegji Universitar “VIKTORIA 
&Instituti i Hulumtimeve shkencore,Prishtine ,2008. 
Interneti. 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 

. Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Matja e të hyrave dhe prodhimit kombëtare; Ekonomia afatshkurtër dhe 
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B.6 
Makroekonomia 
 

afatëmesëm (tregu i punës, prodhimi, tregu kapitalt, paraja), modeli  IS-LM dhe 
modeli  AS-AD, Ekonomia afatgjatë ; Makroteoria dhe politikat ekonomike. 
Kompetencat: Hyrje në parimet themelore të teorisë së  makroekonomisë: 
diskutimi i mënyrave të ndryshme të të menduarit në makroekonomi. 
Literature: 
1. Rudiger Dormbush, Stanley Fischer . 
    Makreekonomia, Botimi ndë rkombë tar . 
2. Ahmet  Mançellari, Sulo Hadë ri, Dhori Kule Stefan Qiriçi .  
    Hyrje në  ekonomi “ Pegi” Tiranë. 

B7 Kontabiliteti 
Themelor II 
(ligjerata dhe 
seminar) 
 

Përmbajtja: Teoria, qëllimi dhe bazat e  menaxhimit të  kontabilitet ; faturimi, 
njësitë shpenzuese, kufizimet. 
Teoria, qëllimi dhe bazat e raportit finaciar; normat themelore ligjore, organizimi 
dhe teknikat e mbajtjes së librave, rezervimet, mbyllja e gjirollogarive, vlerësimi i 
aseteve dhe detyrimeve,veçoritë kryesore të pasqyrës finaciare vjetore.  
Kompetencat: Pikëpamje dhe njohuri në fushën e kontabilitetiut, të kuptuarit të 
kontekstit të kontabiliteit menaxherial dhe raportit finaciar, aftësi për ti zbatuar 
dhe fituar njohuri në detyra specifike. 
Literature: 
Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, 2010 Edicion i parë Kosovarë ISBN 
9789951001175 
Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition. 
ISBN 9780470518403 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
B.8  Bazat në 
Financa 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara.: 
Përmbajtja: Bazat në financa (vargjet, seritë, ratat e thjeshta të kamatave kundër 
atyre ratave të kamatave të përbëra të përziera), statik (të ardhurat vjetore,rata e 
kthimit, periudha e kthimit dhe metodat dinamike të buxhetit kapital 
((neto)vlera e tanishme, të ardhurat vjetore, rata e kthimit,periudha e pagesës 
prapa); krahasimi kritik në mes të qiradhënëses dhe blerjes gjithashtu qiradhënie 
dhe blerje, kriteret karakteristik dhe zgjedhja për kredi me rata fikse; lidhjen në 
mes të bizneseve financiare dhe kontabilitetet. 
Modelet e Vendimeve në financa; pikëpamjet kah rreziku; të menduarit rreth 
parasë së gatshme; metodat e Financimit; Financimi i Borgjit; Equity financing; 
Institucionet Financiare; bazat e 
Derivateve. 
Kompetencat: Pakalueshmëri e njohurive në financa dhe financa në  biznes; 
Aftësi për të gjykuar mbi problemet themelore financiare. 
Literature: 
Isa Mustafa: Menaxhmenti financiar, Riinvest, Prishtinë, 2008 
2. Herbert B. Mayo: Financa, LU Tiranë, 1995 
3. William Lasher : Practical Financial Menagement 

A3 Statistikat 
(Ligjeratat dhe 
ushtrimet) 

Pshkrimi I lëndës duke përfshirë edhe kompetencat e arritura: 
Përmbajtja: Të dhënat një dhe dy dimenzionale, distribucionet, vlerësimet 
intervale dhe parametrike, testet parametrike dhe joparametrike 
Kompetencat: Njohuritë në statistikë, shkathtësitë për ti aplikuar drejtë 
instrumentet në kryerjen e detyrave të ndryshme. 
Literatura: 
1. Prof.dr. Rahmil Nuhiu & Mr. Ahmet Shala: “Bazat e Statistikës”, Universiteti i 
Prishtinës, Prishtinë, 1995 dhe 2005. 
2. Giovanni Girone dhe Tommaso Savemini: “Leksione të Statistikës”(përkthim, botues, 
“Dudaj” Tiranë. 2003. ( Për disa pjesë të ligjëratave) 
3. N.L.Braha: “Bazat e Statistikës”, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2006 
4. Robert D.Mason, Douglas A. Lind &William .Marshall: “Statistical Techniques in 
Business and Economics”, Tenth Edition, McGraw-Hill International Edition, 2000, 
5. Milan Papiq: “ Statistika e aplikuar në MS Excel”, përkthim nga kroatishtja, Kolegji 
Universitar “Victory”. Prishtinë, 2007. 
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Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
B9. 
Menaxhementi 
Stratexhik  
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Thellimi i njohurisë i metodave dhe instrumenteve të menaxhmentit 
stratexhik, menaxhimi i burimeve njerzore, menaxhmenti orgnazativ dhe lëndët 
e tërthorta (risitë, kualiteti…) Menxhmenti Stratexhik fokusohet në mënyrën më 
të mire të implementimit të një stratexhie nëpërmjet ndryshimeve organizative 
dhe kulturore. Kjo lëndë do t’i mësoj studentët si ta udhëheqin kompaninë në atë 
mënyrë që sikurse të krijohen aftësi komunikuese dhe një ambient që kryen risi. 
Njëra nga objektivat kryesore  të lëndës është që t’i mësojmë dhe trajnojmë 
studentët se si të krijojnë përparsitë konkurruese  për kompanitë e tyre në 
peizazh të lartë të biznesit garues.  
Kompetencat: Njohuri të detyrave të menxhmenit, njohuri të metodave dhe 
instrumenteve për implementimin e këtyre detyrave  dhe aftësia për t’i zbatuar 
ato.  
Literature: 
Dr.Vasilika Kume,Manaxhimi strategjik,teori koncepte,zbatime,botimi i 
tretë,Tiranë,2010 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
B10 Analizimet e 
Pasqyrave 
Financiare  
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Kjo lëndë është lëndë praktike . Shembujt janë marrë nga pasqyrat 
financiare të kompanive të vërteta ,dhe anaizimet e bëra në klasë. Studentët 
përgatisin disa nga orët e ttyre me detyra shtëpie. Mëtutje,kjo lëndë është e 
dizajnuar t’i mësoj  porceset analitike  dhe teknikat e prurjes së vendimeve  që 
pjesëmarrësit kanë nevoj të bëjnë investime të zëshme dhe vendime të 
besueshme nëpërmjet  aplikimit të analizimeve të pasqyrave financiare.. 
Kompetencat: përfitimi i aftësive në analizimet e pasqyrave financiare,të 
mësuarit e teknikave (analizimet vertikale dhe horizontale).  
Literatura: 
Analiza financiare (leksione)   prof.dr sc.Nerimane Bajraktari dhe Fatbardha Molla 
Analiza e bilancit                        prof.dr.Palok Kolnikaj ,prof.as.dr.Hydajet Shehu 
Teknikat e  flukseve financiare  prof.dr.Palok Kolnikaj,prof.as.dr.Hydajet Shehu 
Literature e obliguar: 
Ingrid Shuli,Rrezarta Perri”Analiza e Pasqyrave Financiare” Tirane 2008 
Hidajet Shehu,Polak Kolnikaj,Behar Malaj ”Analiza e Pasqyrave Financiare” Tirane 
2008 
Halil Xhafa”Analiza e Pasqyrave Hidajet Shehu,Polak Kolnikaj,Behar Malaj 
”Ushtrime-Analiza e Pasqyrave Financiare” Tirane Financiare”Tirane 2009 
Gazmend Luboteni EBC l Euroean Business Competence “Prishtine 2006 Licenca 
europiane  e aftesise afariste 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
B11. Finacimi i 
Korporatës 
 

Course description including competences acquired: 
Content: The course is an introduction to the principles of finance and the 
corporate finance structure. 
What is the role of the Financial Manager? Why do corporations need financial 
markets and institutions? What is the relation between accounting and finance? 
The course goes on to the time value of money: present values and future values, 
emphasizing on the net present value and other investment criteria, using 
discounted cash flow analysis to make investment decisions (capital budgeting). 
After an introduction to risk, return, and the opportunity cost of capital, the 
course goes on to 
Financial Statement Analysis using the financial ratios, then to long-range and 
short-term financial planning, especially cash budgeting. 
Competences: Students will be able to get an adequate insight of corporate 
structure and content in terms of financial aspect. 
Literature: 
Prof.Dr. Gazmend Luboteni– FINANCA e Korporates Tekst – Prishtine  2007 
Finance 1st edition, by Bodie and Merton 

Numri i Lëndës Përshkrimi i lëndës  duke përfshir kompetencat e fituara: 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 53 - 
 

dhe Titulli: 
 
B 12. Etika e 
Biznesit dhe 
Përgjegjësia 
Shoqërore 
 

Përmbajtja: Bazat e të hyrave në Kosovë dhe tatimi i kompanive , bazat e 
llogarive vjetore sipas të drejtës ekonomike , sipërmarrja e kompanive, balancimi 
i aksioneve të kompanisë, bazat grupimit të gjirollogarive sipas të drejtës 
ekonomike  të Kosovës, analizat e pasqyrave  financiare. 
Kompetencat:  Pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të vlerësojnë çmojnë pasqyrat 
financiare të kompanive Kosovare.Studentët do të jenë në gjendje ta bëjnë 
regjistrimin sipas standardeve të kontabilitetit ndërkombëtar dhe atij Kosovar. 
Ata më shumë duhet të jenë në gjendje t’i përgatisin pasqyrat e thjeshta vjetore të 
kontabilitetit sipas të drejtës ekonomike të Kosovës dhe zgjidhin problemet e 
thjeshta në fushën e tatimit.  
Literature: 
Dr.Mazllum Baraliu “Trajtime Etike 
Hysen Cela “Etika e Biznesit 
Grup of Authors: Auron Pasha, Engjell Shkreli, Shyqyri Llaci, Ariana Cepani, Anila 
Tanku “Etika Ekonomia dhe Biznesi” 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
B 12.1 E Drejta 
Biznesore 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Kontratat dhe transakcionet tjera ligjore; pëfrundimi i kontratave dhe 
palët kontraktuese (kapacitetet kontraktuale, reprezentacioni, personat fizik dhe 
juridik); kërkesa themelore  për vlefshmërinë e kontratave, anulimi dhe 
pavlefshmëria e kontratave dhe efektet e saj (ligjshmëria, forma 
statutore,gabimi); anulimi i kontratave dhe efektet e saj (pasurimi i padrejtë, 
dëmtimet); performanca  e kontratës dhe peromaca defektive (vonesa; 
pamundësitë e mëtutjeshme; dorëzania, dëmtimi); përfundimi i kontratave; e 
drejta e mbrojtjes së konsumatorit;nëse ka kohë: tipet esenciale të kontratave  
(kontrata mbi shitjen, kontrata e punës , kontrata për shërbime);raste të vogla 
duke përfshirë përgjigjet; zbatimi i të drejtave.. 
Kompetencat: Të mësuarit e  pikëpamjes të përgjithshme të së drejtës së 
kontratës dhe aftësi për t’i lehtësuar (zgjidhur) rastet e thjeshta të së drejtës së 
kontratës.  
Literature: 
Blerim Reka- Otmar Holl- Ylber Sela: Institucionet dhe politikat e UE, (Universitass, 
Tetove, 2010) 
Blerim Reka: Gjeopolitika dhe Teknika e zgjerimit te UE, Bruksel, 2010. 
Bashkim Zahiti: E drejta Europiane, botim i dyt Prishtina 
Arif Riza: E Drejta e Organizatave Ndërkombëtare dhe Organizatat ndërkombëtare, 
2011 (faqe 275- 356) 
Michael Ahlt / Daniel Dittert: Europarecht. Examenskurs für Rechtsreferendare, 4. 
Auflage, München 2011, Verlag C.H. Beck,   
Hans-Wolfgang Arndt / Kristian Fischer: Europarecht, 9. Aufl., Heidelberg 2008, 
Roland Bieber, Astrid Epiney, Marcel Haag: Die Europäische Union – Europarecht und 
Politik, 9. Aufl., Baden-Baden 201  
Grabitz, Hilf, Nettesheim (Hrsg.): Das Recht der Europäischen Union, Band I: 
EUV/AEUV. 42. Auflage. 2010, Verlag C.H. Beck, München,  
Christian Callies, Matthias Ruffert (Hrsg.): EUV. AEUV. Kommentar. 4.Auflage. 
Verlag C.H. Beck, München 2011 
Fischer/Köck/Karollus: Europa Recht, 4 Auflage 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
B 13. 
Mikroekonomia  
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Mikroekonomia, studimin e sjelljes  ekonomike  te grupeve të vogla 
ekonomike  sikurse kompanitë dhe familjet, është njëra nga nën fushat më të 
mëdha në ekonomi. Kjo lëndë ka për qëllim të paraqes shqetsimin e mbiharkimit 
të mikroekonomisë-ndarjen efikase e burimeve të pamjaftueshme.  
Kompetencat: Aftësi për të argumentuar në mënyrë logjike analitike dhe 
ekonomike që mundëson  analizimet të gjithanshme mikroekonomike  të 
vendimeve të menaxhmenit dhe dizajnimit institucional.  
Literature: 
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Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici :   “Hyrje nё ekonomi “, Pegi, 
Tiranё, 2007 
Hal  R. Varian: “Mikroekonomia”, Onufri , Tiranё, 2000 
Plotësuese : 
John Sloman :  ” Economics”  Pearson Education, Sixth edition 2006  
Robert  H. Frank : “ Microeconomics and behavior” Mc Grawe-Hill, Second Edition 
1994 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
B 14 
Menaxhmenti i 
Projetkit  
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Menaxhmenti i projektit  përfshinë  zhvillimin e planit projektues, e 
cila përfshinë definimin e qëllimeve të projektit dhe objektivave , specifikimi i 
detyrave apo se si do të arrihen qëllimet, cilat burime nevojiten, dhe shoqërojn 
buxhetin dhe afatet kohore për përfundim. Kjo gjithashtu përfshinë 
implementimin e planit të projektit, bashkë me kontrollim të kujdesshëm  të 
qëndroj në "shtegun kritik", e që është, për ta siguruar planin që është 
menaxhuar sipas planit. Projekt Menaxhmenti  zakonisht përcillet me fazat 
kryesore (me tituj të ndryshëm  për këto faza),duke studjuar fizibilitetin, 
planifikimin e projektit, implementimin, vlerësimin dhe përkrahjen 
/mirëmbajtjen.  
Kompetencat: Studentët do të jenë në gjendje të zhvillojnë një caktim të fillimit të 
procesit.    
Literatura: 
Dr. Elez Osmani,  Mba. Bledar Striniqi,  Mba. Dorian Deltina: Drejtimi- Operimi i 
Projekteve,- Project Management, Shkodër 2006. 
Vlatko Mileta: Menaxhimi i Projekteve. 
Muhamet Mustafa”Menaxhmenti I Projekteve investive”Prishtine 2004 
Suzana Panariti”Menaxhimi I Projekteve “ Tirane 2004 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
 
B15 Prezentimi 
dhe Aftësitë 
Komunikuese 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja :Qëllimi kryesor i kësaj lënde është t’i mundësoj studentëve të 
monitorojnë, përmirësojnë dhe zhvillojnë aftësitë e tyre komunikuese gojore  
Brenda kontekstit të biznesit.Lënda do të koncetrohet në aftësitë themelore të 
komunikimit Brenda vendit të punës dhe si e tillë do të jetë bazë mbi të cilën 
studentët zhvillojnë aftësitë e nnevojshme për ekzekutuesit e biznesit. Elementet 
praktike të biznesit sikurse ato që bëjnë tipe të ndryshme të prezentimeve, 
organizimin dhe udhëheqjene takimeve gjithashtu intervistimin janë të 
kombinuara me qasje me shumë teorike kah komunikimi në ambientin biznisor.   
 Shtesë, studentët praktikojnë të shkruarit e raporteve të shkurtër, 
korrerspodencave biznesore duke përdorur Anglishtën Ndërkombëtare , e cila 
favorizon shkurtësinë dhe strukturën. Fokusi  është i vendosur në zhvillimin e 
aftësive komunikuse, qoftë në shqip dhe atë në Anglisht,nëpërmjet luajtjes me 
role..  
Kompetencat: Aftësi për të bërë prezentim dhe moderim të  biznesit  gjithashtu 
të zbatoj bazat e shkëlqyeshme të komunikimit. 
Literature: 
Stephen E. Lucas. Arti i të folurit publik. 2011. UET press. Shqipëri 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
B 16 Prurja e 
Vendimeve në 
Biznes 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Për ta udhëhequr një biznes të suskseshëm kërkon prurje të 
vendimeve të mjaftueshme dhe efikase. Në këtë lëndë,  studentët janë të trajnuar  
të zhvillojnë një metodologji të rreptë dhe të qartë  që të mbulohen me vendime 
në situate të pasigurta.  Studentët do të mësojnë  t’i përdorin mjetet dhe 
konceptet  sikurse ato të formimit të vendimit   dhe matjeve  të pasigurisë në 
kuptim të propabilitetit ,gjithashtu edhe  hulumtimin e qëndrimeve kah rreziku. 
Kompetencat: Studentët do të përfitojnë njohuri  dhe kompetenca në teknikat më 
të mira të prurjes së vendimeve. 
Literature: 
Prof. Dr. Vasilika Kume, “Marrja e vendimeve menaxheriale”, Prof. Dr. Justina Pula 
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Shiroka, “Menaxhmenti dhe Vendosja” 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
B17  Metodat e 
Kërkimeve dhe 
Analizave 
/ Mjetet e 
Analizave 
Biznesore 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Pjesa 1: Metodat e Kërkimeve dhe Analizave 
 Kjo lëndë i jep studentëve përvoj  në tërë vargun metodoloxhik dhe aktiviteteve 
të tyre të punës fushore  të përfshirë në ojesën aktuale të hulumtimit. Etapat 
kryesore në shkencat Historike,shoqërore dhe hulumtime në biznes. Programi 
empirik i kërkimeve që përfshinë formulimin e problemit hulumtues,leximi 
teorik i historikut, dizajni hulumtues, mbledhja e të dhënave  dhe fusha e 
veprimit  dhe përfundimisht,ndërtimi dhe të shkruarit e projektit.. 
Pjesa 2: Mjetet e Analizimeve të Biznesit 
 I bënë studentët të njohur me procedurat e duhura që të dizajnojnë planifikimin 
më të duhur dhe kontrollimin e sistemit për situatën e paraqitur. Një qasje 
sistematike  e dizajnimit dhe implementimit të metodave për planifikim dhe 
kontrollim.Hyrje në metodat hulumtuese empirike; matjet dhe shkallëzimi, 
zgjedhja dhe mbledhja e të dhënave, dizajn specifik të kërkimeve , shkrim 
shkencor , citimi i rregullave.  
Kompetencat: Dizajnimi i vështrimeve, pyetsorët, intervistat, eksperimentet 
laboratorike dhe ato fushore, meanxhimi i të dhënave dhe analizimi i të dhënave 
nga përdorimi i statitstikave,aftësitë shkencore në të shkruar.  

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
B 18. 
Menaxhmenti I 
Ndryshimeve 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Kjo lëndë ka për qëllim të zhvilloj konceptin e studentëve të të 
menaxhmentit të ndryshuar në individualitet, ekipe, organizatave dhe shoqërive. 
Thjeshtë thënë, menaxhmenti ndryshues është proces për menaxhimin dhe anën 
e njerëzve të ndryshimeve. 
Kompetencat: Studentët do të mësojnë modelet më të mira të menaxhimit të 
ndryshimeve.  
Literature: 
CHANGE MANAGEMENT: Elsevier Butterworth-Heinemann Linacre House, Jordan 
Hill, Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Burlington, MA 01803  First published 
2005 
Literatura shtesë: 
 CHANGE MANAGEMENT MASTERCLASS, A Step by Step Guide to 
Successful Change Managament:  Mike Green, London and Philadelphia. 2007; 
 Project Manager’s Spotlight on Change Management CLAUDIA BACA, PMP 
HARBOR LIGHT PRESS® 
 Metodologjia e punes shkencore kerkimore: Ali  JAKUPI, dispense, Prishtine; 
 Balogun, J. and Hailey, V. (1999) Exploring Strategic Change, Financial Times 
Prentice Hall; 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
B 19. Lidershipi 
dhe shkathësitë 
Negociuse 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Menaxhmentin dhe lidershipin, borgjezinë dhe kufijtë e funksioneve 
të ndryshme të menaxhimit  dhe detyrave, qasjet në menaxhim dhe udhëheqje në 
praktikë, udhëheqje dhe menaxhim të burimeve njerëzore. Mëtutje, kjo lëndë 
ofron njohuri dhe aftësi integruese  për menaxherin  në rolin e tij/saj si lider i 
organizatës biznesore në kontekstin global.Lideri nevojitet ta lidh organizatën e 
tij më interest ë aksionarëve të brendshëm dhe jashtëm, është përgjegjësis për 
dizajnim efektiv të organizatës  dhe duhet ta udhëheq gjithashtu menaxhoj 
ndryshimet organizative. Duke filluar nga organizata e tij në ambientin e tij dhe  
idenë e stratexhisë, lënda përqendrohet në mënyra të ndryshme në të cilat 
stratexhitë mund të implementohen në organizata në form të strukturës, 
sistemeve kontrolluese dhe kulturore. Roli i udhëheqsit  ka një theks të posaqëm 
, si person i cili sjell gjallëri në strukturën formale, krijon kulturë dhe motivon 
njerëzit. Ky rol i udhëheqsit  e konfronton atë  me dilema etike  dhe pyetje se si  
t’i jap  substancë përgjegjësisë shoqërore të organizatës. Është sfidë për 
menaxherin të jetë i susksesshëm, edhe personalisht dhe në rolin e tij/saj, duke 
respektuar tërë vargun e përgjegjsive. Ndryshimet në nivele të ndryshme , 
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ekonomia globale, produktet dhe tregjet, strukturat organizative dhe sistemet, 
dhe rolet individuale të punës dhe identitetet është temë e përhapur fortë kudo 
në këtë lëndë.  
 
Kompetencat: Studentët do të marrin njohuri të thella  në fushat kërkimore të 
menaxhimit dhe udhëheqjes dhe aftësinë  t’i zbatojnë njohuritë në detyrat 
specifike praktike.Studentët përgatiten ti paramendojn rolet udhëheqse në 
kompani, administratë dhe  NPOs. Ata do të fitojnë shkathtësi menaxhuese dhe 
udhëheqjeje.  Një qëllim për këtë lëndë është tju jepet studentëve vetëbesim  në 
aftësitë e tyre negociuse. Kjo lëndë i ndihmon studentët  të zhvillojnë  një 
kuptueshmëri analitike të negociatave dhe menaxhimit të konflikteve  ashtu që 
ata mund të bëhen më efikas në  zgjidhjen e problemeve. Dallimet janë në bazat 
për negociata;  pa ato nuk ka nevoj për negociata.Nevoja për aftësi negociuse 
rriten kurdoherë që prurje të vendime të përbashkëta janë të nevojshme.   Qëllimi 
i negociatave efektive është krijimi maksimal i vlerës në procesin e arritjes së 
marrëveshje. 

 
 
 
 

Literature: B.Ramosa Managment-Menaxhmenti Kreativ & lidershipi Prishtinë 
2006 
B Ramosaj Teste dhe Raste studimore 2007, 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
C.1 dhe C2  
Anglishtja afariste 
I dhe II 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja:  Fokusimi bëhet në aktivitetet dhe detyrat e bazuara në tekstet  nga 
fusha e biznesit , Ekonomisë dhe Menaxhmenit që do t’ju mundësoj  studentëve 
t’i zhvillojnë aftësitë e tyre të  studimit. 
Kompetencat: Pas përfundimit të lëndës, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje ta 
përcjellin lëndën e studimit në fushën e tyre të lëndës së zgjedhur  në Anglishte. 
Kjo nënkupton  se ata në mënyrë kritike mund t’i qasen kërkesave, më gjatë se sa 
marrja me një tekst autentik  me çështje të temave  të lidhshmërisë së lëndës. Ata 
lehtë mund ta përcjellin ekstraktet e gjata në ligjerata në të folur  në fushat e tyre. 
Ata mund të prodhojnë një tekst të qartë dhe të detalizuar  të cilët janë mire të 
strukturuar, arsyetuar, me lidhje logjike  mirë të dokumentuara.  Ato mund të 
artikulojnë dhe prezentojnë idetë  nga burimet tjera  dhe kontribojnë pikpamjet e 
pavarura në kah diskutimi. 
Niveli hyrës është B 2.1 sipas Kornizës së Përbashkët Evropiane Korniza e referencës për 
Gjuhët. Niveli që synohet ështës:  
Për  Anglishtën Afariste I: Niveli B 2.2 
Për  Anglishtën Afariste II: Niveli C 1.1 
Literature: 
1. A Grammar of Modern English for Foreign Students, by Cyril Miller, 
Longman, London, 1993;  
2. Oxford Practice Grammar, by John Eastwood, Oxford University Press, Oxford, 
1999;  
3. The Good Grammar Book, by M. Swan and Katherin Walter, O.U. Press, 
Oxford, 2001;  
4. Gramatikë praktike e anglishtes nga Regina Kohen, B. Dasara, Tiranë, 2004;  
5. Business Vision, by Adrian Wallwork, Oxford University Press, Oxford, 2001;  
6. Oxford Business English Profile, by John Naunton and Mark Tulip, Oxford 
University Press, Oxford, 2003;  
Business and Commerce, by Neil Wood,  Oxford University Press, Oxford, 2005.                     

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
D.1 Informatika 
Biznesore 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: kuptimi informatikës biznesore, sistemeve informatikeve, sitemeve 
aplikuese,  roli stratexhik i sistemeve të informimit. 
Kompetencat: Njohuri dhe kuptueshmëri e sistemeve informative nga pikpamja 
e biznesit. Aftësi për të identifikuar sitemet informative potenciale në të gjitha 
fushat e biznesit dhe ti zbatoj ato në nënyrë të duhur. 
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Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
ACCT.1 
Raportimet 
Financiare I  
 
 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Raportimi financiar i është kursi i parë në raportimin financiar tek 
palët e jashtme. Këto lëndë diskutojnë teorinë dhe praktikën që e nënkutpon 
përgatitjen   e raporteve finaciare të jashtëm.. Sidomos, lënda fokusohet në atë se 
si reflektohen pasqyrat financiare për ngjarjet ekonomike të kompanisë. Ne do t’i 
diskutojmë Stnadardet Kosovare të Kontabilitetit për këto ngjarje, alternativat e 
tyre, dhe kufizimet e tyre. 
Kompetencat: Studentët duhet të marrin njohuri themelore në raportimin 
financiar. 
Literature: 
Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition. 
 ISBN 9780470518403 
Intermediate Accounting, 13th ed. (Kieso, Weygandt, Warfield) 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
ACCT.2 Sistemi I 
Raportimit 
Financiar  
 
 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja : Sistemi I Raportimit Financiar  është vazhdimësi  e palëve të jashtme 
me një theks  në raprtimin financiar të korporatës. Këto lëndë  diskutojnë teorinë 
dhe praktikën  e raporteve fianciare të jashtme. Theksi bie në interpretimin e 
substances ekonomike të ngjarjeve dhe transakcioneve dhe lidhjen e tyre me  
ngjarjet bashkëkohore dhe perspektive, marrëdheniet the rezultatet. Studentët 
fitojn një aftësi për të analizuar transakcionet komplekse të biznesit   dhe i 
zbatojnë ato me autoritet të duhur sipas standardeve të kontabilitetit. Vëmendje 
gjithashtu I është dhënë etikës profesionale  dhe evolimin e standardeve 
ndërkombëtare, praktikat dhe mandatet regulluese. Ne do të diskutojm lidhur 
me Standardet Ndërkombëtare të raportimit financiar (IFRS),  dhe Standardet e 
Kualitetit Ndërkombëtar (ISQ). 
Kompetencat: Studentët duhet të marrin njohuri themelore në raportimin 
financiar. 
Literature: 
Hajrullah Gorani, Kontabiliteti i informatizuar, 2007 Edicion i parë Kosovarë ISBN 
9789951075602 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
ACCT.3 
Kontabiliteti në 
Tatim 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
 
Përmbajtja: Paraqitja konceptuale e sitemit Kosovar të tatimit në të hyra  
Konceptet përfshijnë të hyrat bruto, zbritjet statusore, transakcionet e pasurisë, 
dhe llogaritjen e detyrimeve të tatimit. 
Kompetencat: Studentët duhet të përfitojnë njohuri thelbsore në tatime . 
Literature: 
Tatimet dhe vendimet afariste , botimi i 2009, Dennis-Escoffier & Fortin Rod Monger,      
Tatimet dhe stretegjia ne biznes, botimi i 2008 nga Scholes, Wolfson, Ericson, Maydew 
dhe Shevlin ISBN 9780470518403 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
ACCT.4. 
Kontabiliteti  i 
Shpenzimeve 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë komptencat e fituara (të specifikuara në 
përgjithësi ose specifikim lëndor), temat e mbuluara,literatura e përdorur: 
Përmbajtja: Studimi i gjenratës së informative të kontabilitetit të brendshëm me 
një theks në mjetet shpenzuese që të zhvillojn, implementojnë, dhe vlerësojnë 
stratrejinë; metodat e shpenzimeve në kontabilitet ta përcaktojnë shpenziminin e 
produktit; dhe konceptet e shpenzimeve të menaxhmenit dhe procedurave për 
prurjen e vendimeve në biznes. 
Kompetencat: Rastet e vërteta të biznesit të lidhura me shpenzimet në 
kontabilitet do të studjohen. 
Literature: 
Cost Management – Accounting and Control by Mowen and Hansen. Thomson South-
Western, 5th edition 2006. 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Studimi i temave të auditimit të orinetuar kah pikpamja primare e 
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ACCT.5. 
Auditimi 
 

auditmit financiar. Lënda fokusuhet në konceptet dhe procedurat e auditmit të 
zbatuar në auditmin e pasqyrave financiare. Temat të mbuluara gjithashtu 
përfshijnë etikën profesionale, kontabilitetin  dhe shërbimet shqyrtuese,dhe 
profesionin publik të kontabilitetit. 
Kompetencat: Njohuri rreth aspektve të ndryshme të infromacionit  dhe njohurie 
e menaxhmenit 2. Përmirësimi i informative në të shkruar dhe lexuar (sidomos  
informatat që kërkojnë shkathtësi) 
Literature: 
Whittington and Pany, botimi i 17’te, Bazat e Auditimit, 2010. 1th Edition. 

 
Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
ACCT. 
6.Kontabiliteti 
Menaxherial  

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbatja: Lënda mbulon temat duke përfshijnë buxhetin capital dhe vijën e 
analizave të biznesit,analizimet e shpenzimeve,analizimi i kontatave të reja dhe 
pjesmarrje në përpjekje  për t’i kontrolluar shpenzimet në mënyrë efikase. 
Mëtutje, lënda përfshinë analizimet e strukturës të organizatave, si të përgjigjemi 
pytjeve sikurse; a është përgjegjsia të harxhohen parat në kompani në nivelin e 
duhur të organzatës tonë? A janë qëllimet dhe objektivat që të kontrollohen 
shpenzimet që komunikohen në mënyrë efektive?Si është përdorur kontabiliteti 
në planifikimin stratexhik ose të zhvillimi i produkteve të reja, sit a interpretojnë 
informatën financiare  nga ekzekutivet me qëllim të bëhen vendime të zëshme 
biznesi, si kontabilistët e menaxhmenit janë të përfshirë menaxhmimin  e 
pasqyrave financiare dhe bazën e të dhënave?  
Kompetencat: Përdorimi i mjaftueshëm i MS-Office për detyra të ndryshme në 
fushveprim të fushës së biznesit.  
Literature: 
Cornerstones of Managerial Accounting by Mowen and Hansen. Thomson South-
Western, 2nd edition 2008. 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
ACCT.7,Sistemet 
Informative në 
Kontabilitetit  
 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Pikpamja e Lëndës: Studimi i menaxhimit të sistemit të bazës së të 
dhënave  ashtu siq janë të lidhura  me fukcionet e kontabiliteitit. Temat 
përfshijnë dizajnimin dhe aplikimet e bazës së të dhënave  që fokusohen në 
kontabilitet, duke përfshirë modelin e marrëdhenive me entitet, modelimin e 
bazës së të dhënave, dezajnimin e objekteve të orientuara,dhe  menaxhimin e 
bazës së të dhënave. 
Kompetencat: Njohuri të bazës së ekonomisë ambientale në kompanin. Aplikimi 
i instrumenteve dhe metodave  të stratexhisë të qëndrueshme dhe menaxhimit 
ambiental.Aftësi për të integruar dhe fituar njohuri në kontekstet  dhe aftësi të 
punoj në ekip dhe projekte praktike.  
Literature: 
Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition. 
 ISBN 9780470518403 
Intermediate Accounting, 13th ed., 2007 (Kieso, Weygandt, Warfield) 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
ACCT.8. Praktikë 
profesionale në 
Kontabilitet/Aud
itim. 

Përmbajtja: Studentëve i ofron me një punë trajnuese në njësi publike, industri, 
njësi jofitmprurëset, ose njësi të kontabilitetit qeveritar. E drejta e pavarur e 
tatitmit: tatimi individual i të hyrave, tatimi në të hyra i korporatës, TVSH-ja, 
tatimet e transferuara,konceptet bazë të procedurave  të tatimit.  
Kompetencat: Studentëtdo të përfitojnë aftësi praktike në lëndët e Kontabilitetit.  
 

 
Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
ABM. 1.. Parimet 
e Agrobizinesit  

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Kjo lëndë merret me menxherit e fermës si vendim marrës.Temat 
përfshijnë zyrën e fermës , mbajtjen e regjistrimit në fermë dhe kontabilitetin, 
menaxhmenitn e ndërmarrjes, pasqyrat financiare, llogaritjen e shpenzimeve, 
kalkulimin e llogarive(me aktiv e pasiv të barabartë), buxhetet, projektet, 
regjistrimin e prodhimeve, aplikimet financiare,dhe forcën ngritëse. Përdorimi i 
kompjuterëve për të menaxhur regjistrimin financiar të fermës  (fletat shpalosjet 
dhe programet e menaxhmentit e bazave të të dhënave)do të jetë një pjesë 
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integrale e kësaj lënde.  
Kompetencat: Studentët do të marrin njohuri të thella në parimet e agrobiznesit.  
Literature: 
Agribusiness Principles - Hysen Bytyqi: Basic Pronciples of Livestock Management. 
Lambert Academic Publishing. 
ISBN: 978-38443-8302-7. (2011). http://www.amazon.com/Basic-Principles-Livestock- 
Management-Concepts/dp/3844383026. 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
ABM. 2. Hyrje në 
Hortikulturë 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Kjo lëndë paraqet nomenklaturën binomale ; faktorët ambiental që 
ndikojnë në rritjen e bimës: kontrollimi fizik,biologjik, dhe kemikal të rritjes së 
bimës; dhe  hyrje në grupin kryesor të prodhimeve në Hortikulturë: frutet, 
perimet, prodhimet e Serrave, prodhimet e fidanishteve, dhe 
livadheve(lëndinave).  
Kompetencat: Kuptueshmërin në thellësi të  hortikulturës. 
Literature: 
Competences: In-depth understanding of horticulture. 
Introduction to Horticulture - Hunt, JD [Ed], (2000) Greater Perfections: the 
Practice of Garden Theory ,Thames and Hudson 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
ABM. 3. 
Prodhimet e 
Serrave: Shkencë 
& Praktikë  

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja:  Kjo lëndë do të mbuloj strukturën themelore, hapsirat dhe makinat e 
përdorura , dhe rishikimi i produkteve  të lulerritësve krysor dhe prodhimeve të 
perimeve që rriten në rajonin e Dukagjinit në industrinë e serrave. Studentëve ju 
kërkohet  të punojnë  në serrat e zgjedhura  jashtë orëve të rregullta mësimore. 
Udhëtimet fushore  mund të kërkohen të mbahen jashtë orëve mësimore të 
rrgullta, duke përfshirë mëngjeset e hershme dhe të Shtunat..  
Kompetencat: Përforcim 
Literature: 
Management in plant Science - Sali Aliu.2012. Bazat e prodhimtarise bimore,  Ligjërata 
të autorizuara, Prishtine. 
Thomas Sinlcair, A. Weiss. 2010. Pronciples of plant production. 
Sinclair T, Gradner F. 1998. Principles of ecology in plant production. 
Mengel,K, Ernest A, Kirgby, Harold K, Appel T. 2001. Principles of plant nutrition 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
ABM. 4. Prodhimi 
i Perimeve 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Prodhimi fushor i produketev të perimeve që rriten në rajonin e  
Dukagjinit  do të diskutohet.Temat përfshijnë biologjinë, fiziologjinë dhe të 
mirat(prodhimet) që meanxhohen nga grupi i produkteve; zgjedhja e anës që 
ndikon nga kushtet ekonomuke dhe ambientale, përgatitja e arës, selektimi i 
varietetit s dhe praktikat e kultivimit.Kultivimi i këpurdhave dhe xhinsengeve 
janë të mbuluara si një pjesë esenciale e lëndës. Udhëtimet fushore mund të 
kërkohen të ndodhin jashtë orëve mësimore të rregullta , duke përfshirë të 
Shtunat.Kjo lëndë i është ofruar drejtpërdrejt në secilin vit  çift, on-line  në vitet 
tek (quditshëm) të numruara. 
Kompetencat: Pamje e përgjithshme e zhvillimit  të ndërmarrjeve moderne  në 
prodhimtarinë dhe menaxhimin e perimeve. 
Literature: 
Marketing Principles in Agriculture – “Principles of Marketing" Fred Emerson 
Clark 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
ABM. 5. Hyrje në 
Mjeljen e 
(Bagëtisë) dhe 
Fermën e 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Hyrje  në fermat tipike të prodhimeve të qumështit; përdorimi dhe 
mirëmbajtja themelore e pajisjve të mjeljes së (bagëtisë); shqetsimi praktik i 
riprodhimi nga produktet e lopës; kujdesi për viçat ; psikologjija themelore e 
produkteve të lopës, parimet e të ushqyerit dhe shërbimi sanitar. Regullat të cilat 
ndikojnë në industrinë e prodhimeve të qumështit do të analizohen. Udhëtimet 
fushore me shpenzime të studnetëve do të kërkohen të bëhen. 
Kompetencat: Studentët do të fitojnë njohuri të thella të kuptueshme në 
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Prodhimeve të 
Qumështit 
 

bulmetore tipike. 
LITERATURE 
Hysen Bytyqi: Basic Pronciples of Livestock Management. Lambert Academic 
Publishing. 
ISBN: 978-38443-8302-7. (2011). http://www.amazon.com/Basic-Principles-Livestock- 
Management-Concepts/dp/3844383026. 
Hysen Bytyqi et al.: Milk Production / Book 2. ISBN 979-953-307-116-8. Book edited by: 
Dr. 
Thomas McFadden University of Alberta, Canada. (2011). 
http://www.intechopen.com/welcome/0666bd242c21546d0c83c0290bd114ea#about. 
Holmes. W. C and Wilson F. G: Milk Production from Pasture. ISBN. 0 409 70231 5. 
Butterworth of New Zealand (Ltd) 205-207 Victoria street cpo box 472. Wellington New 
Zealand. 
Duane Acker: Animal Science and Industry. 2nd Edition. 
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie
=UTF8&me=&sell 
er= 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
 
ABM.6. Projekti i 
Ndërmarrjes 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Studentët do të zhvillojn një planë biznesi të përfunduar i dizajnuar 
të fitohet përkrahje  nga investitorët  dhe huadhësit për një ndërmarrjet të 
pavarur agrikulture. Në pjesën e pare( I) studentët, në konsultim me fakultetin, 
do ti përgatisin analizat e tregut, përcaktojnë strukturën organizative, 
specifikojnë objektivat operacionale,dhe përgatisin projekte financiare për vitin e 
parë të veprimtarisë.  
Kompetencat: Krijimi i planit të biznesit.  
Literature: 
Enterprise Project – Quality Management : Guide Lines to Quality in Project 
Management http//ansi.org 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
ABM.7. Prodhimi 
i Produkteve të 
Frutave: Shkencë 
& Praktikë 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë kompetencat e fituara: 
Përmbajtja:Prodhimet fushore të produkteve të frutave zakonisht të rritura në 
rajonin e Dukagjinit do të diskutohen. Temat përfshijnë  biologjinë, fiziologjinë e 
grupeve të prodhimeve, zgjedhja e anës ashtu siq ndikohet  nga kushtet 
ambientale dhe ekonomike, përgatitja e fushës, zgjedhja e varieteteve dhe 
praktikat e kultivimit . Psikologjija e pas mbledhjes së të korrurave, deponimi 
dhe marketingu rreth e për qark lëndës. Nëse koha lejon , mund të diskutohet 
lidhur me disa frute tropikale. Udhëtimet fushore kërkohet të bëhen jashtë orëve 
mësimore të rregullta,duke përfshirë edhe të Shtunat. Kjo lëndë ofrohet çdo vit , 
drejtpërdrejt në vitet tek, dhe on-line edhe në vitet çift. 
Kompetencat: Studentët do të përfitojnë një kuptueshmëri të thellë të 
prodhimeve dhe produkteve të frutave. 
Literature: 
Sali Aliu.2012. Bazat e prodhimtarise bimore,  Ligjërata të autorizuara, Prishtine. 
Thomas Sinlcair, A. Weiss. 2010. Pronciples of plant production. 
Sinclair T, Gradner F. 1998. Principles of ecology in plant production. 
Mengel,K, Ernest A, Kirgby, Harold K, Appel T. 2001. Principles of plant nutrition 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
 
ABM.8. 
Menaxhimi dhe 
Prodhimi i Mishit 
të Lopës,Deleve, 
dhe Dhive 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Të ushqyerit , rritja, dhe meanxhimi i lopëve, deleve, dhe dhive do të 
mbulohet. Lëndë të veqanta dë të përfshijnë prodhimin, gjenetika, dhe shëndeti, 
gjithashtu marketing i këtyre kafshëve.Hapsirat dhe pajisjet gjithjashtu do të 
diskutohen. Studentëve do ti kërkohet të marrin pjesë në kujdesin e 
departamentit të bagëtisë jashtë orëve të rregullta mësimore. Udhëtimet fushore 
kërkohen të bëhen. Kjo lëndë ofrohet vetëm në vitet çift. 
Kompetencat: Studentët do të posedojn njohuri themelore teknike  në fushën e 
menaxhimit dhe prodhimit të mishit të Lopës, Deleve dhe Dhive  
Literature: 
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 Teksti: Nutztiere in der Lebensmittelkette 
Autorët: Reinhard Fries, Ulmer UTB (2009), Faqe 217-298 
Teksti: Lebensmittelführer 
Autorë: N. Vreden, D. Schlenker, Ë. Sturm, G. Josst, C. Blachnik, G. Wollmer, Faqe 275-
298, Ëilley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA 
Meat processing Technology, For Small and Medium Scale Producers, 1-457 
Autorwt: Gunter Heinz, Peter Hautzinger, FAO-KB, 2007 
Fleischtechnologie (1996),  
Autorët: Sielaff, H.  
181-256, 361-510, Shtypi Hamburg Behr`s Verlag 
Meat processing Technology, For Small and Medium Scale Producers, 1-457 
Autorwt: Gunter Heinz, Peter Hautzinger, FAO-KB, 2007 

Numri i Lëndës 
dhe Titulli: 
ABM.9.Praktikë 
Profesionale në 
Ndërmarrjet e 
Agrobiznesit.  

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: 
Përmbajtja: Studentët duhet ta përfundojnë një praktikë profesionale në 
ndërmarrje të Agrobiznesit. 
Kompetencat: Njohuri e specializuar në ndërmarrje të agrobiznesit do të fitohet. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tema e Diplomës/Projekti 
 
Në fushë veprimin e Bachelor “Administrim Biznesi”  secili student në mënyrë të mëvetsishme duhet 
të shkruaj një punim (Punim Diplome Beçellor ) në fushë veprimin e “specializimit” të tij/saj të 
zgjedhur. Ky punim diplome duhet të jetë rreth  30 faqe dhe në formatin e saj të dizajnuar duhet të 
përputhet me rregulloren e publikimeve shkencore. Punimi i diplomës  Bachelor  do të vlerësohet me 
6 Kredi.  
 
Tema e punimit të diplomës Beçellor do ti caktohet studentëve nga ligjeratat e lëndës në fushë veprim 
në të cilën studentët përkatës dëshirojnë të kompozojnë punimin e tij/saj.Megjithatë studenti mund 
gjithashtu të sugjeroj një temë.  
 
Sipas kërkesës, punimi i diplomës  Beçelor  mund të përgatitet në fushë veprim të ndonjë lënde tjetër  
nëse lënda paraqet referenca adekuate të administrim biznesit  Kjo kërkesë duhet të aprovohet nga 
Dekani . 
 
by the dean.  
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7.3 Juridik 

Qëllimi i Programit 

Qëllimi i kësaj fushe studimi është që t’i ofroj studentëve  mundësinë e fitimit të 

diturive të përgjithshme juridike e cila do tju shërbej atyre si bazë për specializim të 

mëtutjeshëm në fusha të ndryshme.Duhet t’i siguroj studentët me njohuri në Drejtësi dhe 

kuptueshmëri  të përgjithshme të saj në kuptimin e gjerë të saj. 

Qëllimi nuk është që të arsimohen studentët në një pjesë specifike dhe të 

specializuar  dhe të ligjit, por për t’ju mundësuar atyre t’i kuptojn qëllimet, parimet dhe 

instrumentet e ligjit dhe nën fushat e tyre. Mëtutje është e rëndësishme të sigurohet një 

kuptushmëri interdisiplinore e ligjit i cili do t’i lidh aspektet e ndryshme ne fushën e 

drejtësisë- ligjin në kontekstin  ekonomin, social dhe historik të tij. 

Qëllimi më tepër është që studentët të familjarizohen me ligjin ndërkombëtar dhe 

krahasimin e tij  me ligjin kombëtar. Në këtë aspekt Gjuha Angleze do të jetë lëndë obligative 

në dy semestra. 

Njëra nga qëllimet kryesore është sensibilizimi i studentëve i normave etike në 

dretjësi,aplikimi i drejtpërdrejtë i ligjit dhe  vetëdijesimi i  kontekstit të dretjës  ligjore në 

shoqërinë demokratike. 

Objektivat e Mësimit 
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Në lëndët e tyre të studimeve studentët duhet të fitojn dituri të thella the të 

përgjithshme në fushën e drejtësisë. Ata nuk do të bëhën specialist në një fushë të drejtësisë, 

por ata duhet të jenë në gjendje ta kuptojnë ligjin në konteks të gjerë, me të gjitha funkcionet 

dhe lidhjet gjithashtu si mungesë e tyre. 

Mësimdhënia e cila është e bazuar në  hulumtime që duhet t’ju mundësoj studentëve 

ta zhvillojn menyrën kritike të mendimit dhe të jenë në gjendje të diskutojn qështje te 

ndryshme ligjore në mënyrë kuptimplote. 

Të diplomuarit do të kenë shkathtësi akademike të adaptueshme sipas nevojave të 

tregut dhe do të jenë në gjendje  t’i ngarkojn në studimet universitare në vendet me sistem 

edukimim të avancuar duke zhvilluar aftësi komunikuese të forta, me gojë dhe me shkrim, e 

që janë të nevojshme për përhapjen efikase dhe të qartë të analizave të ligjit, ne gjuhë amatare 

dhe të huaj.Këto shkathtësi janë gjithashtu qëllim që të tregoj sukses në karrierën e sektorit 

publik dhe privat që logjikisht përcjell gradën e ofruar nga ky program.  

Ata duhet të jenë në gjendje t’i përdorin metodologjitë specifike të cilat do t’i lejojn 

atyre t’i shqyrtojn rastet ligjore dhe të mirren me ato. 

Ata do të fitojn njohuri në fushën e ligjit Ndërkombëtar dhe Evropian dhe të jenë në 

gjendje të bëjnë krahasime me ligjin vendor, ta interpretojn atë dhe bien vendime. Secili 

student duhet të jetë në gjendje të krahasojn sistemet e ndryshme ligjore dhe kuptojn se si 

ndikon ligji në  shtresat e ndryshme nacionale, Evropiane dhe Ndërkombëtare  ndaj njëri 

tjetrit. Këto njohuri të përgjithëshme do të ju shërbejnë studentëve më vonë si një bazë e mirë 

edhe për dhënjen e provimit të jurisprudencës.  

Studentët mëtutje  duhet të jenë në gjnedje të zhvillojn vetëdijesimin e lidhjes së 

ligjit dhe drejtësisë dhe rëndësinë e saj në shoqërinë demokratike. 

Ata do të njihen me konceptin e ligjit dhe drejtësisë dhe t’i zbatojn këto standarde 

bashkarisht me ato standard e demokratike, njerzore dhe etike. 

Duje arritur njohuri shoqërore, studentët duhet të jenë në gjendje të komunikojn  dhe 

kuptojn gjithashtu edhe profesionalistët tjerë të Drejtësisë si jo profesionalist me të cilët ata 

duhet të punojn bashkarisht.Të gjithë studentët do t’I njohin përfitmet  dhe çmojn punën 

ekipore. 

Bashkëpunimi Ndërkombëtar 

Fakulteti Juridik i UPZ-së në agjenden e zhvillimit të vetë një prej prioriteteve ka 

edhe bashkëpunimin ndërkombëtar. Në këtë kontest modeli i përdorur për zhvillimin e këtij 

Programi  ka qenë Planprogramet mësimore të Fakulteteve të Drejtësisë në Universitetet e 

Graz-it, Tübingen-it dhe Heidelberg-ut. Mundësitë e implementimit konkret të një 

bashkëpunimi ndëkombëtar, psh. nëpërmjet  të shkëmbimit të profesorve vizitor do të 

elaborohen më shumë në faza të mëvonshme. 

Pranimi i Studentëve 

Do të përcaktohet  nga menaxhmenti i programit dhe universitetit. 

Partnerët 
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Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit në mes të Universitetit të Prizrenit dhe 

universiteteve tjera synohet të gjenden partnerët përkatës e Fakultetit Juridik të UPZ-së. 

Kriterët e Hyrjes 

Do të përcaktohet  nga menaxhmenti i programit dhe universiteti. 

 

 

 

 

 

 

Kurikula 

Bachelor në Juridik  
Viti I - Semesteri I dhe II, viti akademik 2012/2013 

No. Lënda Statusi ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  1.1 Fillet e se Drejtes O 7 30 Dr. Fejzullah Berisha 

2.  1.2 E Drejta Kushtetuse I O 7 45 Dr. Arsim Bajrami 

3.  
1.3 Historia e Shtetit Shqiptar 
dhe së Drejtës 

O 6 45 Dr. Afrim Hoti 

4.  1.4. Gjuhe Angleze I O 5 30 Dr. Abdullah Kajragdiu 

5.  

1.5 Zgjidhni njeren nga keto 
lende: 1.5.1 E Drejta Publike 1.5.2 
E Drejta Private;  1.5.3 
Kompetencat Ndërkulturore 

E 5 30 

1.5.1 Dr. Afrim Hoti 

1.5.2 Dr. Asllan Bilalli 

1.5.3 Dr. Xheladin 
Zymberi 

6.  2.1 E Drejta Kushtetuse II O 6 45 Dr. Bashkim Zahiti 

7.  2.2 E Drejta Penale I O 7 45 Dr. Ismet Salihu 

8.  
2.3 E Mbrojtja Ndërkombëtare e 
të Drejtave të Njeriut  

O 7 45 Dr. Bashkim Zahiti 

9.  2.4. Gjuhe Angleze II O 5 30 Dr. Abdullah Kajragdiu 

10.  

2.5 Zgjidhni njeren nga keto 
lende: 2.5.1  Teoria dhe Praktika 
Parlamentare; 2.5.2 Hyrje në 
Ekonomi; 2.5.3 E Drjeta Romake 

E 5 30 

2.5.1 Dr. Visar Morina 

2.5.2 Dr. Behxhet 
Brajshori 

2.5.3 Dr. Fejzullah 
Berisha 
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 Total ECTS  O 60   

 
 

Viti II - Semesteri III dhe IV  

No. Lënda Statusi ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  
3.1 E Drejta Civile O 

7 45 
Dr. Asllan Bilalli 

2.  

3.2 E Drejta Ndërkombëtare 

Publike 
O 

7 45 Dr. Bashkim Zahiti 

3.  
3.3  E Drejta Evropiane O 

6 30 Dr. Bashkim Zahiti 

4.  
3.4  E Drejta Penale II O 

5 30 
Dr Ismet Salihu 

5.  

3.5 Zgjidhni njeren nga keto 

lende: 3.5.1 E Drejta Ekologjike; 

3.5.2 E Drejta Biznesore; 3.5.3 E 

Drejta e Pronsisë Intelektuale 

O 
5 30 

3.5.1 Dr. Behxhet 

Mustafa 

3.5.2 Dr. Mazllum 

Baraliu 

3.5.3 Dr. Hajredin Kuqi 

6.  
4.1 E Drejta Administrative  O 

7 45 
Dr. Bashkim Zahiti 

7.  

4.2 E Drejta Ndërkombëtare 

Humanitare 
O 

7 45 
Dr. Bashkim Zahiti 

8.  

4.3 E Drejta e Trashigimore dhe 

Familjare 
O 

6 45 
Dr. Asllan Bilalli 

9.  
 4.4 E Drejta  Penale Procedurale I O 

5 30 
Dr. Rexhep Gashi 

10.  

4.5 Zgjidhni njeren nga keto 

lende: 4.5.1Etika profesionale dhe 

ligjore; 4.5.2 Metodologjia dhe 

shkrimi ligjor; 4.5.3 

Kriminalistika  

E 
5 30 

4.5.1 Dr. Fejzullah 

Berisha 

4.5.2 Dr. Mazllum 

Baraliu 

4.5.3 Dr. Vesel Latifi 

 Total ECTS O 60  
 

 
 
Viti III - Semesteri V dhe VI  

No. Lënda Statusi ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  
5.1 E Drejta Punës dhe e Drejta e 
Sigurimit Social O 7 45 Dr. Fejzullah Berisha 

2.  
5.2 E Drejta e Penale 
Procedurale II 

O 5 30 Dr. Rexhep Gashi 

3.  5.3 Procedurat Admnistrative  O 7 45 Dr. Agur Sokoli 
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4.  5.4 E Drejta Tregtare O 6 30 Dr. Mazllum Baraliu 

5.  

5.5 Zgjidhni njeren nga keto 
lende: 5.5.1 Kriminologjia; 5.5.2 
E Drejta e Drejta Konsullore dhe 
Diplomatike; 

5.5.3 E Drejta e Mbrojtjes se 
Konsumatorit 

O 5 30 

Dr. Ragip Halili  

Dr. Hajredin Kuqi 

Dr. Hivzi Sojeva 

6.  6.1 E Drejta Civile Procedurale I O 6 30 

 

Dr. Rrustem Qehaja 

7.  
6. 2  Drejta Nderkombetare 
Private 

O 7 45 Dr. Asllan Bilalli 

8.  
6.3 E Drejta e Ndertimore dhe e 
Planifikimit Hapsinor 

O 7 45 Dr. Bashkim Zahiti 

9.  
6.4 E Financat dhe e Drejta 
Financiare  

O 5 30 Dr. Mehdi Bektashi 

10.  

6.5 Zgjidhni njeren nga keto 
lende: 6.5.1 E Drejta e 
Falimentimit 6.5.2 E Drejta 
Ndërkombëtare e Punës; 

 6.5.3 E Drejta Ndërkombëtare 
Tregtare  

E  
5 

 
30  

Dr. Eset Morina 

Dr. Mazllum Baraliu 

Dr. Mazllum Baraliu 

 Total ECTS O 60   

 

Viti IV - Semesteri VII dhe VIII 

No. Subject Status  ECTS Hours Subject Bearer  

1.  7.1 E Drejta Civile Procedurale II O 5 30 Rrustem Qehaja 

2.  7.2 E  Drejta Sociale O 7 45 Bashkim Zahiti 

3.  7.3 E Drejta e Detyrimeve  O 6 45 Asllan Bilalli 

4.  
7.4 E Drejta Penale 
Nderkombëtare 

O 7 45 Rexhep Murati 

5.  

7.5 Zgjidhni njeren nga keto 
lende: 7.5.1 Organizatat 
Ndërkombëtare; 7.5.2 E Drejta 
Bankare; 7.5.3 Administrimi 
Lokal 

O 5 30 

 Afrim Hoti 

Mazllum Baraliu 

 Arsim Bajrami 

6.  

8.1 Arbitrazhi dhe teknikat tjera 
për zgjidhjen alternative të 
kontesteve 

O 5 45 Dr. Mazllum Baraliu 

7.  
8.2 Zgjidh njërën nga këto lëndë: 
8.2.1 Teoria e mardhënieve 
ndërkombëtare; 8.2.3 Politikat 

E 5 30 Enver Hasani 
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dhe Administrata Publike; 8.2.3 
Arbitrazhi; 8.2.4 Institucionet 
Financiare Ndërkombëtare ;  

Agur Sokoli 

Riza Smaka 

 Tema e diplomës O 20   

 Total ECTS (Viti IV) 
 

60   

 Total ECTS (8 semestra) O 240   

O – Obligatory, E-Elective 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përshkrimi i Lëndeve: 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
1.1 Kuptueshmëria e 
Ligjit (Fillet e së 
Drejtës) 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
Përmbajtja: Prezentimi më i rëndësishëm i koncepteve themelore të ligjit 
dhe përforcimi i ligjit në kontekstin e tij gjerë social,historik dhe ekonomik. 
Kjo lëndë ofron një pamje të përgjithshme të ligjit dhe sistemit legal. Temat 
përfshijn konceptet ligjore, procedurat, terminologjinë dhe çështjet e 
tanishme në ligj. Kjo lëndë paraqet tek studentët konceptet themelor ligjor, 
parimet dhe procedurat. Është e dizajnuar ti ofroj studentëve me një 
kuptueshmëri e ndërtimit të shtetit dhe sistemin ligjor duke përfshir rolin 
gjyqësor, legjislativ,dhe ekzekutiv, degët; shteti dhe elemenetet e tij ; 
marrëdheniet në mes shteteve, e drejta dhe dukurit tjera shoqërore; regjimi 
politik shteror; elementet e demokracisë; normat; sistemi legal ; aktet 
ligjore’ marrëdhëniet ligjore dhe elementet e tij; ligjshmëria dhe nocini i tij; 
Implementimi dhe Interpretimi i Ligjit. 
Kompetencat: Në përgjithsi, qëllimi krysor mbetet që në fund të semestrit, 
studentët kanë fituar njohuri të përgjithshme lidhur me funksionimin e 
shtetit dhe sistemit gjyqësor, në kontekstin e zhvillimit historic dhe 
përvojat e vendeve të ndryshme.Studentët tdo të zhvillojnë një fjalor ligjor 
dhe spjegojnë konceptet dhe sistemet fundamentale ligjore. Pritet që 
studentët do të jenë në gjendje të të kuptojnë nocionin bazë të ligjit dhe 
teroinë e shtetit,të jenë në gjendje të përcjellin të arrituratë bashkëkohore në 
fushën e  ligjit. 
Kjo lëndë ka për qëllim ti ofroj studnetëve me një kuptueshmëri të gjerë 
dhe kritike të ndërtimit dhe funksionimit të elementeve të sistemit legal 
dhe të siguroj që ata kanë kuptueshmëri themelore të natyrës dhe 
metodave të ligjit dhe studim akademik ligjor.  
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale: Kornizën e institucioneve ligjore siç janë 
ndërtimi dhe organizimi i shteteve; 
- Perspektivat Metodologjike: Metodat Ligjore dhe Arsyetimet ligjore  siç 
janë  burimet e  ligjit dhe interpretimi  i ligjit; dhe 
- Perspektivat Teorike: Kuptueshmëria e Ligjit siç janë natyra dhe 
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funksionimi i ligjit, rregullat ligjore dhe sistemi ligjor. 
Literatura bazë:  
Osman Ismaili:FILLET E SË DREJTËS, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti 
Juridik, Prishtinë 2007. 
Literatura e rekomanduar: 
Luan Omari: Parime dhe Institucione të së drejtës publike, Tiranë,2004.  
Richard A.Posner; Frontiers of Legal Theory, Harvard University Press, 
Cambridge, Masachusetts, London, England, 2004. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.2 E Drejta Kushtetuse 
I 

Përmbajtja: Nëpërmjet kësaj lënde studentët to njihen me doktrinën 

kushtetuese, me përqëndrim në zhvillimin historik të së drejtës 
kushtetuese; kushtetutat e disa shteteve, duke përfshir kushtetutën e 
SHBA-së, kushtetutat e shteteve Evropiane; të drejtat e njeriut. Kjo lëndë 
paraqet aspektet filozofike historike shoqërore dhe ligjore të strukturës dhe 
veprimit të sistemit kushtetues të shumë shteteve. Kjo lëndë është e 
dizajnuar t’ju jap studentëve frymë dhe thellësi në të Drejtën Kushteutese. 
Do ta ekzaminoj një renditje të gjerë të çështjeve bashkëkohore temë e 
intepretimit Kushtetues, njohja e studentëve me Kushtetutën, konceptet 
thmelore të së drejtës Kushtetuese, dhe roli i gjykatave. Kjo lëndë trajton 
dhe anlizon një numër temash sikurse ndarja e pushteve, liria e të 
shprehurit, veprimi përcaktues, të drejtat e njeriut, e drjeta e privatësisë 
dhe më shumë. Në konsideratë do të merren proceset gjyqësore në rastet e 
kushtetutës; kontrolli gjyqësor i kushtetutshmërisë; dhe funksionimi i 
gjykatave në sistemin kushtetues. Qëllimi i kësaj lënde është gjithashtu që 
t’ju paraqesim studenëtve parimet themelore të së Drejtës Kushtetuese në 
Kosovë. Kjo lëndë është e dizajnuar të ofroj një kontekst të duhur në 
çështjet dhe parimet e sistemit të së drejtës Kushtetuese në Kosovë. 
Kompetencat: Në fund të lëndës pritet nga studentët të zhvillojnë një 

kuptueshmëri të gjithanshme të së drejtës kushtetuese; Të vlerësojnë 
zhvillimin historik të doktrinës kushtetuese; Të analizoj edhe të menduarit 
juridik të hershëm dhe bashkëkohor dhe arsyetimin ligjor; dhe t’i  njohin 
konsiderimet e rëndësishme e të marrurit me të drejtat dhe liritë 
civile.Qëllimi i kësaj lënde është të përfitohet njohuria e studnetëve, 
nëprëmjet diskutimeve në klasë, detyrave dhe provimeve, kah parimet 
themlore të së drejtës kushtetuese dhe kushtetutshmërisë  
krahasues.Gjithashtu, kjo lëndë do t’i njoftoj studentët me literaturën  e cila 
interpreton Kushtetutën dhe studentët gjithashtu do t’i mësojn teknikat 
dhe metodat  të cilat e përfshijn kushtetutën në zgjidhjen e problemeve 
ligjore  
Literatura: 
E drejta kushtetuese,    autor Kurtesh Salihu, Prishtinë, 1998 
E Drejta kushtetuese , autore  Luan Omari & Aurela Anastasi  Tiranë 2010 
E drejta kushtetuese , autor Aurela Anastasi ,Tiranë 2003        

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.3 Historia e Shetit 
Shqiptar dhe së 
Drejtës  

Përmabajtja: Prezentimi i biografisë historike të kombit Shqiptar ka kalur 
në themelimin e shtetit të tyre dhe së drejtës.Qëllimi i kësaj lënde është 
shteti Shqiptar dhe e drejta nga ekzistenca fillestare e shtetit Shqiptar 
(1912) deri më pavarsinë e Kosovës (2008). Përfshin, shtetin dhe të drejtën 
në  Iliri, shtetin Shqiptar nën udhëheqje të Skenderbeut,  të drejtën 
zakonore Shqiptare ,  të drejtën zakonore penale, Lidhjen e Prizrenit, 
Shtetin e Pavarur Shqiptar në mes të viteve 1912-1914, Konferencën e 
Ambasadorëve në Londër (1913dhe ndarjen e Shqipërisë, Kongresin e 
Lushnjës, Revolucionin e 1924, Shteti dhe e drejta gjatë regjimit të 
Zogut,organizatat   ekonomike, shoqërore dhe politike të Shqipërisë pas 
Lutës së Dytë Botërore  (1945-1990), Periudha Kalimtare (1990-2010)-kthimi 
në familjen Evropiane, Kushtetuta e 1974 pozicioni i Kosovës në 
Jugosllavi,Amandamentet Kushtetuese më  1988 dhe shpërndarja e 
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institucioneve të Kosovës, idea për Republikën e Kosovës dhe realiteti, 
zhvillimi i së drejtës në Kosovë 1999-2010, Shteti dhe kombi në historinë 
Evropiane, ardhmëria e shtetit në kontekstin e proceseve integruese 
Evropiane   
Kompetencat: njohuri e përgjithshme lidhur me zhvillimet e shtetit 
Shqiptar dhe se drejtës në përgjithësi, dhe shteti Kosovar dhe e drejta në 
veqanti dhe perspektivat e saja Evropiane. 
Literatura: 
Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri (grup autorësh), Tiranë. 
A. Luarasi, Shteti dhe e drejta shqiptare në epokën e Skënderbeut, Tiranë, 1998. 
A. Luarasi, Akte juridike për historinë e shtetit dhe të së drejtës në Shqipëri, I, II, 
Tiranë, 1999. 
I. Elezi, E drejta zakonore e Labërisë (në rrafshin krahasues), Tiranë, 2003 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.4 Anglishtja I 

Përmbajtja: Struktura e lëndës i referohet në zgjedhjen e temave dhe 
organizimin dhe renditjen  e përmbatjes së lëndës. 
Përmbatja kryesore e temës së zhgjedhur  përfshin një ose më shumë 
biseda thelbsore për rreth  së cilës sektorët tjerë të njësisë janë 
ndërtuar,dialogjet e shkurtra  për t’i ilustruar pikat gramatikore, disa pika 
gramatikore të detalizuara, ushtrime plotësuese , aktivitetete në  klasë, 
ushtrime,të lexuarit e teksteves,sektori i ndëgjimit dhe të shkruarit,dhe 
përfundimisht sektori i ushtrimeve.  
Shumë njësi gjithashtu përfshijn shënime kluturore,lojëra, ushtrime 
përkthimi, dhe  sektorin e shqiptimit, fonetikën, morfologjinë,dhe  fjalorin. 
 
Kompetencat: Lënda ka për qëllim ta përmirësoj kompetencën në 
Anglishtën e përgjithshme. Ofron praktikë sistematike në katër fusha 
kryesore të mësimit ë gjuhës: të lexuarit,të shkruarit,të folurit dhe të 
ndëgjuarit, duke zbuluar situata dhe kuptim të gjerë të lidhura me temën. 
Studentët i ushtrojn aftësitë e tyre gjuhësore duke luajtur në role  në shkallë 
të gjerë të situatave specifike dhe të përgjithshme profesionale, siç janë  
pjesëmarrja në intervista për punë, përgatitja e  CV ose përmbledhje, duke 
mbushur formularët e aplikimit, dhe të shkruarit e letrave formale dhe jo 
formale. 
Lituraturë themelore: 
 Opportunities Elementary Student’s Book – Michael Harris , David Mower , 
Anna Sikorzynska 
 Opportunities Elementary  Language Powerbook – Michael Dean , Olivia 
Johanson 
Literaturë plotësuese:  
Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-Shqip-Anglish 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.5 Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
Zgjidh njërën nga këto 
lëndë: 
1.5.1 E Drejta Publike, 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
1.5.1 E Drejta Publike 
 
Përmbajtja: Hyrje në parimet e përgjithshme të së drejtës publike, burimet e 
saja, institucionet kryesore dhe lidhshmëritë e tyre . E Drejta Kushtetuese  
Kosovare dhe e Drejta Adminmistrative , funkcionet e kushtetutës dhe të 
Drejtës Kushtetuese, parimet e kushtetutës, të drejtat elementare, bazat 
kushtetuese të administratës, procedurat administrative dhe mbrojtja 
ligjore, etj.  
 
Kompetencat: Transmetimi i fukcionimit të përgjithshëm i kushtetutës dhe 
administratës në veçanti në një rast në Kosovë; 
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1.5.2 E Drejta Private  
ose  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5.3 Kompetencat 
Ndërkulturore. 

Literatura: 
Luan Omari, Parime dhe Institucione të së Drejtës Publike, Tiranë, 1996 
Romeo Gurakuqi, E Drejta Publike, Tiranë, 2010: 
Luan Omari, Kushtetuta e Republikës së Kosovës në një vështrim krahasues 
 

1.5.2 E Drejta Private: 
Përmbajtja: Pamje e përgjithshmee të drejtës private me theks në të 
ashtuquajturën "pjesë e përgjithshme": kapacitet ligjor dhe kapacitet të 
veproj, autorizimet, aspektet thelbsore se sit ë jepen vendimet  në rastet e të 
drejtës civile , të drejtës kontraktuale (sidomos përfundimet e 
kontratave,vlefshmërinë dhe pavleshmërinë) etj; 
 
E Drejta Private: Përcaktimi i atësisë në të drejtën private dhe në të drejtën 
civile të familjes në Kosovë. Sistemin të cilit i takon. Parimet e të drejtës 
private, në kontekstin e të drejtës civile (pjesa e përgjithshme). Nocioni i 
personave fizik dhe juridik. Organizatat jo-qeveritare. Organizatat 
Biznesore. Instituti i përfaqësimit. Instituti i parashkrimit dhe i rënies të së 
drejtave. Veprime tjera ligjore. Pasojat e pavlefshmëris të veprimit ligjor. 
 
Kompetencat: Përgatitja për pjesën e të drejtës private të provimit kryesor 
"Temat e Zgjedhura në të Drejtën.  
Literatura: 
Francesco Galgano, ‘’E Drejta Private’’,Tiranë,2003 
Andrija Gams ,’’Hyrje në të Drejten Civile’’, Prishtinë,1988    
Abdulla Aliu,’’E Drejta Sendore (Pronësia)’’,Prishtinë,2006 
Nerxhivane Dauti, ’’E Drejta E Detyrimeve’’, Prishtinë 2008. 

1.5.3 Kompetencat ndërkulturore: 
 
Përmbajtja: Kompetencat Shoqërore, sikurse aftësitë komunikuese, teknikat 
e dinamikave grupore dhe zgjidhja e konfliktit; kompetencat ndëretike dhe 
ndërreligjioze; kompetencat e gjinisë; bazat e project menaxhmenit.  
 
Kompetencat: Qëllimi i modulit është të ofroj njohuri dhe kuptueshmëri të 
elementeve kryesore të kompetencave ndërkulturore. Theksimet do të 
vendosen në disa nga teoritë thelbsore. Do ti ekzaminoj pengesat të cilat 
ekzistojnë në komunikimin ndërkulturor. Mëtutje do të definohet dialogu 
ndërkulturor, shkaku i kultuorës të larmishme dhe zhvillimi i  njohurisë të 
shumë kulturave në shoqërinë e sotme. Moduli do të analizoj aftësitë 
shoqërore dhe elementet krysore të komunikimit. Përveç kësaj do të 
konsiderohet të menduarit mospajtues dhe disa nga teknikat në këtë 
aspekt, sikurse stuhi mendimesh. Grupet etnike dhe religjioze do të 
vlerësohen, gjithashtu edhe komunikimi me gjininël. Menaxhimi i projektit 
do të analizohet gjithashtu edhe kompetencat lidhur me teknikat e 
zgjidhjes së konfliktit. 
Literatura: 
Bertelsmann Stiftung and Fondazione Cariplo ‘Intercultural Competence – The 
key competence in the 21st century? ‘ 
Gerhard Neuner, Michael Byram ,‘ Intercultural Competence’ 2003, Council of 
Europe Publishing 
Michael Byram, Adam Nichols, David Stevens,  ‘Developing Intercultural 
Competence in Practice’ 2001, Multilingual Matters Ltd 
Michael Byram, Anwei Feng,‘Living and Studying Abroad: research and practice’ 
2006. 
 Julia T. Wood, ‘Gendered lives: communication, gender, and culture’8th edition, 
2009,Wadsworth Cengage Learning 
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Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
2.1 E Drejta 
Kushtetuese II 
 

Përmbajtja: 
Kjo lëndë mbulon pjesën materiale dhe procedurale të Kushtetutës së 
Republikës së Kosovës. Qëllimi i lëndë është që të ofroj njohuri mbi: 
kompetencat dhe mënyren e funkcionimit të  organeve kushtetuse si 
Parlamenti, Presidenti dhe Qeveria e Kosovës si dhe ndarjen e pushteteve, 
kontrollin e ndërsjellt të tyre, nxerrjen e formalisht dhe materialisht  të 
ligjeve konform Kushtetutës së Kosovës, garantimin e të drejtave dhe lirive 
të njeriut, si dhe mjetet juridike kushtetuse. 
Kompetencat: Studentët do të kenë njohuri të thella të Kushtetutës së 
Kosovës dhe Juridikcionit të Gjykatës Kushtetuse. Ata do të jenë në gjendje 
ti kuptojnë dispozitat e Kushtetutës së Kosovës dhe ti përdorin mjetet 
juridike kushtetuse, në veqanti ato që kanë të bëjnë me procedurat pranë 
Gjykatës Kushtetuse. 
Literatura: 
E drejta kushtetuese,   Kurtesh Salihu, Prishtinë, 1998 
E Drejta kushtetuese , autore  Luan Omari & Aurela Anastasi  Tiranë 2010 
E drejta kushtetuese , autor Aurela Anastasi ,Tiranë 2003    
Kristaq Traja, Drejtesia Kushtetuese, Tirane, 2000 
Literatura e avansuar: 
Europäisches Verfassungsrecht 
Theoretische und dogmatische Grundzüge Hrsg. v. Armin von Bogdandy u. 
Jürgen Bast 
Berlin 2009,2., aktualis. u. erw. Aufl. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
 
2.2 E Drejta Penale I 
 

Përmbajtja: 
 Kjo lëndë mbulon pjesën e përgjithshme të drejtës penale dhe do të 
përqëndrohet në parimet dhe doktrinat e përgjithshme që zbatohen në të 
gjitha krimet. 
Kjo lëndë mbulon temat e zgjedhura në të drejtën penale reale: doktrinat 
krysore në të drejtën penale, definicionet, funksionin dhe parimet e 
përgjithshme të drejtës penale, definicionet dhe elementet  e krimit, 
objektin dhe  subjektin e krimit, përgjegjësinë penale (llogaridhënien, fajin). 
Gjithashtu definicioni dhe tipet e sankcioneve penale siç janë: dënimet 
krysesore, dënimet alternative dhe dënimet shtesë, tipet e masave penale, 
etj.  
Kompetencat: 
Studentët do të kenë njohuri të thellë në të drejtën penale dhe aplikimin e e 
këtyre aftësive dhe njohurive në praktikë.Do të jenë në gjendje ta kuptojnë 
natyrën, strukturën dhe shkaqet e krimit, duke përfshir aftësinë të 
propozojnë dhe zbatojnë masa preventive dhe luftarake. Gjithashtu, ata do 
të përgatiten me aftësinë të ofrojnë mendime kritike,analitike dhe kreative 
lidhur me proceset e ndryshme të shoqëruara me sistemin e gjyqësisë 
penale. 
Literatura: 
Kodi   Penal i Kosovës, Prishtinë, 2004. 
Ligji për  ekzektimin e sanksionëve penale, Prishtinë, 2004. 
Ismet Salihu:E drejta penale -  Pjesa e Posaçme, Prishtinë, 2008. 
Ragip Halili: Kriminaliteti kundër martesës dhe familjes në Kosovë, Prishtinë 
1987. 
Ismet Elezi: E drejta penale - Pjesa e posaçme, 2009, Tiranë. 
Bajram Ukaj: Dënimet në të drejtën penale të Shqipërisë, Prishtinë, 2006. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.3Mbrojtja 
Ndërkombëtare e të 

Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Paraqitja e idesë e të drejtave të njeirut në histori dhe në 
doktrinat kryesore, koncepti i  drejtave të njeriut në të drejtën 
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Drejtave të Njeriut ndërkombëtare , konventat ndërkombëtare lidhur me të drejtat e njeriut, 
institucionet ndërkombëtare që janë të autorizuara për mbrojtjen e të 
drejtave dhe lirive themelore, institucionet ndërkombëtare  dhe procedurat 
e tyre të trajtimit e rasteve e të dretjave të njeriut, obligimet e shteteve 
lidhur me të drejtat e njeriut në Kosovë dhe rëndëaisnë e tyre sot.  Roli dhe 
rëndësia e të drejtave të njeriut në Kosovë dhe e minoriteteve etj. Studimet 
i rasteve do të përdoren pëe ta thelluar njohurinë në të drejtën 
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Prezentimi i sistemeve univerzale 
dhe rajonale e të drejtave të njeriut (UN), diskutime për përgjithësimin e të 
drejtave të njeriut, implementimi dhe zbatimi i të drejtave të njeriut dhe 
çështjeve të zgjedhura. Studentët do të punojnë në rastet e e zjgedhure për 
studim. 
Kompetencat: Hyrje në mbrojtjen ndërkombëtare të të drejtave të njeriut; 
përdorimi i rasteve të studimit për të fituar  kuptueshmëri të thellë të 
pyetjeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe standardeve, 
instituticionet dhe porcedurat e të drejtës ndërkëmbëtare mbi të drejtat e 
njeriut ; vetëdijesimin  e potencialit dhe kufizimeve  të së drejtës 
ndërkombëtare duke Iu përgjigjur shkeljeve të të drejtave të njeriut; 
përfitmin e aftësive prezentuese dhe shkathtësi në lexim dhe vlerësim të 
rasteve ligjore të zgjedhura. Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë 
rëndësinë e mbrojtjes së të drejtave të njeriut  në të drejtën ndërkombëtare , 
institucionet ndërkombëtare kompetente  për mbrojtje të të drejtave të 
njeriut  dhe procedurat e tyre gjithashtu edhe  rëndësinë e tyre në Kosovë.  
 
Literatura themelore:  
-Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, Zejnullah Gruda, Botim i pestë, 
Prishtinë 2010. 
Literatura e avansuar: 
-Internacional Protection of Human Rights: Achievements and Challenges, Felipe 
Gomez Isa & Koen de Feyter, 2006 Bilbao, në internet: 
http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_PDF/Internat
ional%20protect.pdf 
-Internationaler Menschenrechtsschutz, Theodor Schilling, 2. Auflage,Tübingen 
2004, në internet: 
http://books.google.de/books?id=CEvLRfyVNc4C&printsec=frontcover&hl=de&so
urce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.4 Anglishtja II 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Kjo lëndë mbulon aftësitë e përgjithshme të gjuhës që  t’i 
ndihmoj studentët të komunikojnë me efikasitet në shkallë të gjerë të 
situatave formale dhe jo formale, të ngritet ndikimi dhe besueshmëria në 
përdorimin e Anglishtës në kontekstin profesional, dhe t’i mundësohet 
pjesëmarrësve të kenë prioritetin mbi nevojat e veta të mësimit të gjuhës 
angleze. Lënda përfshin studimin ligjor të rastit, stratexhitë 
komunikuese, aftësi takimesh dhe negociatash. Fjalori është I dizajnuar të 
zhvilloj aftësitë komunikuese të gjuhës në kontekstin ligjor nëpërmjet 
llojllojshmërive të temave relevante. 
Aktivitetet e lëndës do të përfshijn luajten e roleve të takimeve dhe 
negociatave, duke dhënë prezentim të shkurtër në temat ligjore, leximin 
dhe diskutimin e tekstit ligjor, duke përfshir raportet e rastit, dhe fjalor që 
ndërtojnë ushtrimet.  
Kompetencat: Pritet nga studentët që të komunikojnë me shumë 
besueshmëri në situata ligjore dhe përdor fjalorin ligjor të specializuar në 

http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_PDF/International%20protect.pdf
http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_PDF/International%20protect.pdf
http://books.google.de/books?id=CEvLRfyVNc4C&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.de/books?id=CEvLRfyVNc4C&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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mënyrë me efikase. Studentët do ta përmirësojnë Anglishtën në këto 
mënyra: të flasin më me besueshmëri, flasin më qartë dhe rrjedhshëm, 
pjesmarrje me suskes në takime, përmirësimin e Anglishtës tuaj në të 
shkruar duke përfshirë e-mailat, zgjerojn fjalorin profesional, përmirësojnë 
të kuptuarit e gramatikës,shoqërohen dhe rrjetëzohen m,e besueshmëri të 
madhe, punonjë me suskses në një ambient ndërkulturor.  
Lituraturë themelore: 
'' Interchange'', Botimi i tretë, Jack C. Richards 
Literaturë plotësuese:  
Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-Shqip-Anglish 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.5 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë:  
2.5.1 Teoria dhe 
Praktika Parlamentare,  
 
 
 
 
2.5.2 Hyrje në Ekonomi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3 E Drejta Romake 

2.5.1 Teoria dhe Praktika Parlamentare  
Përmbajtja:Koncepti i demokracisë dhe tipet e demokracisë, njohuritë 

themelore rreth pushtetit shtetror dhe ushtrimin e tij, zhvillimin e 
parlamentarizmit dhe karakteristikat e tij të përgjithshme, parlamentin, 
strukturën e tij,funkcionet dhe organizimin, qeverinë dhe organizimin e 
saj, zhivillimin e paritve politike, zgjedhjet parlamentare dhe roli i tyre në 
demokraci, zhvillimi i sistemeve parlamentare në shtete të ndryshme të 
Evropës. , në rajon dhe sidomos në Kosovë, etj.    
Kompetencat: Njohuri të përgjithshme lidhur me demokracinë 
parlamentare dhe tipet e qeverisjes të shtetit.  
2.5.1 Literatura themelore:  
Prof. dr. Arsim Bajrami “ Parlamentarizmi“ (Aspekte Krahasuese ), Prishtinë, 
2010 
Literatura plotësuese: 
Ylli BUFI, “Tempulli i demokracisë”, OMBRA   GVG, Tiranë 
 Helena CattRoutledge, ”Democracy in practice”, London and New York, 1999 
Hans Keman, “Comperative Democratic Politics”, Sage Publications, London, 
New Delhi, 2002;  
Luan Omari, ”Sistemi Parlamentar”, Tiranë1994; 

2.5.2 Hyrje në Ekonomi  
Përmbajtja: Lënda “Hyrje në ekonomi” do të përmbaj 

bazat,nocionet,parimet,konceptet,metodat dhe ligjshmëritë e ekonomisë së 
tregut.Poashtu me anë të kësaj lënde do të zhvillohen edhe njohuritë mbi 
firmat,funksionimi i tyre,motivet e biznesit,kapacitetet ,inputet,outputet 
dhe rezultati financiar.Lënda do të shtjelloj edhe politikat 
makroekonomike,përparësitë dhe problemet e ekonomisë 
bashkohore,veçoritë e ekonomisë botërore dhe ndërvashmërinë e 
ekonomisë nacionale,strukturën e tregut,ligjshmëritë e 
konkurencës,parakushtet dhe ligjshmëritë e ekonomisë së tregut. 
Në mënyrë specifike,do të prezentohet gjendja dhe niveli i zhvillimit të 
ekonomisë së Kosovës,problemet dhe perspektivat. 
Kompetencat: Qëllimi i lëndës “ Hyrje në ekonomi”  është që studentët  
përmes saj  të marrin njohuritë bazike  mbi kuptimet elementare nga lëmia 
e ekononisë.Këto njohuri do të shërbejnë që studentët të krijojnë aftësi për 
të kuptuar ligjet e ekonomisë dhe për t’u thelluar në analizën e problemeve 
ekonomike.Poashtu ata do të arrijnë që t’i zbatojnë njohuritë e fituara nga 
fusha e ekonomisë , të ndërtojnë shkathtësitë e nevojshme për të 
përmbushur nevojat indviduale në mënyrë racionale si dhe do të krijojnë 
mundësi për zgjidhje optimale në treg.Ata do fitojnë njohuri të 
mjaftueshme për ushtrimin e aktiviteteit ekonomik ,për themelimin e 
bizneseve dhe për menaxhimin e suksesshëm të tyre. 
Literatura   bazë :  
Dr.sc. Mejdi Bektashi & Mr.sc. Nysret Gacaferri: Ekonomia – Botimi i dytë i 
plotësuar, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2005 
Gregory Mankivv dhe Mark P.Paylor: Ekonomiksi, UET Press, 2010 
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2.5.3 E Drejta Romake:  
Përmbajtja: Pikpamje bashkëkohore të së drejtës Romake në familje (e 
drejta martesore, e drejta e prindërve dhe fëmijëve) duke përfshir fushat 
relvante të së drejtës private ndërkombëtare; përvijimi i referencave në 
fushat tjera të së drejtës relevant në të drejtën familjare (psh. e drejta e 
sigurimit social). Pushteti i Pronarit. Shfajsimi nga pronësia. Kërkesat për 
mbrojtje të pasurisë. E drejta e përdorimt të së drejtave të Reale, uzufruktit, 
dhe residenciale, Pronësi e përbashkët. Tipet e përbashkta. 
Parimet e Trashëgimisë. E Drejta Trashëgimore. Pasardhësit e 
trashëgimtarve ligjor.Trashëgimia Testamentare. Tipet e testamentit. 
Marrëveshjet në mes të gjallëve.Rregullat e hapjes të trashëgimisë. 
Menaxhimi i Trashëgimisë. Ekzekutuesi Testamentar. Trashëgimi dhe 
përgjegjësia. 
Kompetencat: Të dhënurit e kuptueshëmërisë bashkëkohore për të drejtën 

Romake në familje. 
2.5.3 Literatura themelore:  
“E Drejta Romake”, Ivo Puhan, Prishtinë, 1980. 
Literatura plotësuese: 
“ E Drejta Romake”, Arta Mandro, Tiranë, 1998.  
“An Introduction to Roman Law”, Barry Nicholas, Oxford, 1975. 
“Textbook on Roman Law”, Andrew Borkowski, Paul du Plessis, Oxford, 2005. 
A Historical Introduction to the study of Roman Law, 3d. ed.”, Cambridge, 2008. 

Numëri I Lëndës dhe 
Titulli: 
 
3.1 E Drejta Civile 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
Përmbajtja: Zhvillimi i të kuptuarit lidhur me korrelacionin dogmatik dhe 
përvojat praktike të çështjve të përmendura. Marrëdheniet në mes të 
obligimeve të të drejtave dhe të drejtat mbni pornësinë. Pronën sit ë drejtë 
reale dhe absolute.Të drejtën e obligimitsi e dretjë relative. Regjistrimin e të 
Drejtës së Pronës. Të drejtën e detyrës si e drejtë relative. Mënyrat për të 
fituar pasurinë nga prerardhja. Llojet e të drejtave dhe obligimeve të palëve 
në përgjegjësitë e marrëdhenieve ligjore.Mjetet për të siguruar ekzekutimin 
e detyrave.Obligimet që dalin nga shkaku i dëmtimit. Pagesat e lirshme.  
Pasurimi pa shkaqe. 
Kompetencat: Përmirësimi i njohurisë thelbësore të së Drejtës së 

Porcedurës Civile dhe çështjeve të juridiksionit vullnetar.  
Literatura: 
Andrija Gams ,’’Hyrje në të Drejten Civile’’, Prishtinë,1988    
Abdulla Aliu,’’E Drejta Sendore (Pronësia)’’,Prishtinë,2006 
Nerxhivane Dauti, ’’E Drejta E Detyrimeve’’, Prishtinë 2008. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
3.2 E Drejta Publike 
Ndërkombëtare 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Parimet e përgjithshme të së Drejtës Publike Ndërkombëtare, 
lëndën kryesore të së drejtës ndërkombëtare, zhvillimet e së drejtës 
ndërkombëtare, burimet e së drejtës ndërkombëtare, marrëdhëniet në mes 
të drejtës ndërkombëtare dhe familjare dhe teoritë kryesore, shtetet si lëndë 
r së drejtës ndërkombëtare , elementet e shtetit, popullata, territory dhe 
sovraniteti, njohja e shteteve,tipet e njohjes, përgjegjsia ndërkombëtare e 
shteteve , trupat ndërlidhës ndërkombëtar, misionet diplomatike dhe 
konsulare, traktatet ndërkombëtare, zgjija paqësore e mosmarrëveshjeve, 
problemet aktuale të së drejtës ndërkombëtare, etj. 
Kompetencat: Problemet dhe sfidat e implementimit të së Drejtës 
Ndërkombëtare, roli i lëndeve të së drejtës ndërkombëtare në krijimin e të 
drejtës ndërkombëtare, përgjegjësia ndërkombëtare e shteteve  etj. 
Literatura themelore: 
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Zejnullah Gruda: E drejta ndёrkombёtare publike. Botim i plotёsuar dhe i 
pёrmirёsuar 2007.  
Arben Puto: E drejta ndёrkombёtare publike; Botim i 8-tё, Tiranё 2004. 
Literatura e avansuar: 
Knut Ipsen: Völkerrecht. Botim i pestё 2008. 
Wolfgang Graf Vitzthum: Völkerrecht. Botim i pestё 2010. 

3.3 E Drejta Evropiane Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: 1. DESKRIPTIVE: Lënda do të ofroj njohuri të detajizuara se si 

punojnë istitucionet e BE-së , se si e drejta e BE-së është miratuar në nivel 
Evropian, dhe çështjet qendrore  në dhëmbëzim në këtë fazë kritike  në 
zhvillimin e BE-së.  Qelësi i zbërthimit të lëndës është të konceptualizohet 
sisistem politik emergjent i BE-së, ku ka një ndërlidhje vazhduese në mes të 
proceseve të qeverisë (veprimi kornizave institucionale dhe ligjore), 
politikat publike (miratimi dhe ndikimi i vendimeve politike dhe 
legjislacioni i BE-së), dhe politikat (e intereseve, ideve, mendimeve dhe 
vlerave të aktorëve politik – si psh. qytetarët, bizneset,rajonet,ministrat 
qeveritar , burokratët, udhëheqsit e partive). 
2. TEORIK:Për ta përdorur këtë informatë në potecialin e saj të plotë, lënda 
do ta zhvilloj kuptueshmërinë tuaj dhe përdorimin e shumë sqarimeve të 
përgjithshme teorike  në shkencën politike dhe të drejtën.Në mes tjerash, 
këto teori na ndihmojnë neve të sqarojmë: pse Komisioni, Gjykata dhe  
Parlamenti ka fituar pushtete të reja;pse ‘rrjetet politike’joformal janë po aq 
të rëndësishëm sa ato vendime që bejnë rregullore; pse integrimi i tregut 
dhe i rregulloreve është procedura më shpejt se sa mbrojtja sociale dhe 
ambientale; pse zgjedhjet në Evropë nuk po kanë suskes; dhe pse BE-ja 
është më shumë process juridik i qeverisjes se sa shumë sisteme tjera.  
Kompetencat. ANALITIKE: Por, cili është qëllimi i informacionit dhe 
teorisë?  Lënda prej këtu synon gjithashtu të zhvilloj një qasje kritike-
analitike në shumë pyetje që ballafaqohet qytetarët e Evropës dhe 
udhëheqsit politik në dekadën e ardhshme. Psh. Si mund BE-ja të jetë më 
llogaridhënëse?  A duhet institucionet e BE-së të dizajnohen? E Drejta E 
BE-së a e legjitimon apo e delegjetimon Unionin? A po krijon BE-ja 
strukturën e shteteve kombëtare dhe qeveri kombëtare në nivel Evropian 
apo po krijohet një lloj i ri epërsisës politike dhe ligjore? 
Literatura themelore: 
Bashkim I. Zahiti: E drejta evropiane; Botim i dyte 2003 Prishtine  
Paskal Milo: Bashkimi Evropian, Tirane 2002. 
Literatura e avansuar: 
Oppermann /Classen /Nettesheim: Europarecht, 5., vollständig neu bearbeitete  
Auflage 2011.  
Rudolf Streinz: Europarecht: 9., neu bearbeitete Auflage 2011. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
3.4 E Drejta Penale II 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
Përmbajtja: Siç njihet e drejta Penale është e ndarë në pjesë të përgjithshme 
dhe të veçanta.kjo lëndë mbulon pjesën e veçantë të së drejtës penale e cila 
definon krimet specifike-vrasjet, dhunimet, plaqkitjet, vjedhjet, prishjet e 
rendit dhe qetësisë, etj. Këto definicione supozohet të jenë në pajtueshmëri 
me parimet dhe aty ku janë relevante doktrinat në pjesën të përgjithshme. 
Kjo lëndë i ofron studentëve njohuri lidhur me elementet e krimeve 
specifike dhe të mësojnë ndarjen e krimeve specifike në grupe specifike 
varësisht nga natyra e tyre.  
Kompetencat: Pas përfundimit të lëndës studentët do të jenë në gjendje ta 
kuptojnë natyrën e elementeve për secilin krim të definuar në pjesë të 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 76 - 
 

posaçme të kodit penal. Gjithashtu ata do të përgatiten që në të ardhmen të 
bëjnë kualifikime të krimeve në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi 
Literatura: 
Dr Ismet Salihu: E drejta penale –Pjesa e posacme , Prishtinë, 2009 
Ismet Elezi, Edrejta penale , pjesa e poscme  Tirane 2005 
Vlado Kambovski: E drjta penale- Pjesa e përgjithshme, Shkup, 2006. 
Ismet Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia: Komentar i Kodit Penal të Republikës së 
Shqipërisë, Tiranë 1999. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
3.5 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë:  
3.5.1 E Drejta 
Ekologjike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.2 E Drejta Biznesore  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.5.3 E Drejta e Pronës 
Intelektuale 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
3.5.1 E Drejta Ekologjike 
Përmbajtja: 
Qëllimet e lëndës janë njohja me sitstemin institucional te menaxhimit 
mjedisor në nivel gobal, europian dhe local; njohja me mekanizmat ligjor, 
politik dhe financiar global, evropian dhe lokal për menaxhimin e mjedisit; 
njohja me obligimet kryesore te shteteve ne raport me konventat mjedisore 
dhe direktivat e BE ; njohja me situaten  e menaxhimit te mjedisit ne 
Kosovë. 
Kompetencat : 
Ne fund te ketij kursi  studentet pritet  që të kuptojne historikun e 
menaxhimit mjedisor ne bote; të kuptojne dhe te jene te afte te nxjerrin 
obligimet e shteteve pale ndaj konventave mjedisore dhe direktivave 
evropiane; të kuptojnë specifikat e problemeve mjedisore në Kosovë në 
raport me ato të rajonit, Europës dhe më gjerë; të njihen me zbatimin e 
legjislacionit në fushën e mjedisit në Kosovë 
Literatura: 
Z. Veselaj, B.Mustafa (2007): Sistemi i politikave mjedisore. Wus-austria-
Univerisiteti i Prishtinës. 
Folmer, H & Gabel L.H. (2000) Principles of Environmental and Resources 
Economics. Edward Elgar Publishing Inc. Northampton, Massachusetts, USA. 
Glavac, V. (2001) Uvod u globalnu ekologiju. Hrvatska Sveucilisna Naklada, 
Zagreb  
Wajnfeld W., Wessels W. (2004) ” Evropa, prej A deri ne ZH” Europa Union 
Verlag GmBH, Bonn 
Brown L & al. (2000). State of the world 2000. W.W. Norton & Company, Inc. 
New York. 

3.5.2 E Drejta Biznesore  
Përmbajtja: Hyrje në pikpamjen e parimeve të përgjithshme të së Drejtës 
Biznesore në Kosovë. Pasojat e inkorporimit, parimet e përgjegjësive të 
limituara.  Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorëve .  Qeverisja e Korporatës. 
Zhdëmtimet e aksionarëve dhe mbrpjtja e aksionarëve minoritar. 
Bashkuesit dhe Fitmit (e pronësisë). Falimentimi i Korporatës dhe skemat 
shpëtuese Reforma e të Drejtës Biznesore të Organizatës dhe roli i 
Bashkësisë Evropiane. 
Kompetencat: Moduli së Drejtës Biznesore të Organizatës ofron  një 
mbulesë të thellë të parimeve të lidhura me tregtarët e vetëm, 
partneritetet,partneritete më përgjegjësi të kufizuar,  dhe kompani 
aksionare të përbashkëta. Gjithashtu marrja me legjilsacionin relvant. Do t’i 
konsiderojë problemet që janë ngritur në fushën e qeverisjes së korporatës 
dhe  rekomandimeve që janë bërë për tu adresuar këto. 
Literatura bazë: 
E drejta me njohuri themelore të së drejtës afariste, Dr. Mehdi Hetemi 
Literatura shtesë: 
E drejta në turizëm dhe hotelieri, Mr.sc Armand Krasniqi 
E drejta e shtetit me të drejtën biznesore, Dr. Riza Smaka 
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3.5.3 E Drejta e Pronës Intelektuale 
Përmbajtja: E Drejta e Autorit, Marka e fabrikës dhe çështjet e patentave; të 
drejtat e dizajnuara industriale; fshehtësia dhe  mbrojtja e të dhënave; 
kontraktimi elektronik dhe nënshkrimet elektronike. 
Kompetencat: 
Moduli do të ofroj  një qasje akademike të së drejtës aktuale tek qeverisja e 
ekzistencës të së drejtës së pronësisë intelektuale.Moduli do të fokusohet 
në të drejtën kombëtare,por gjithashtu do të marrë ne konsiderim ndikimin 
e jashtëm  nga marrëdheniet ndërkombëtare që lidhen me pasurinë 
intelektuale,sikurse Konventa e Parisit, Konventa e Bernës, 
Marrëveshjet(TRIPS) dhe traktatet  (WIPO), parimet që dalin nga 
marrëveshjet dhe organizatat të themeluara për t’i administruar ato 
Literatura themelore:  
“ E Drejta e Autorit “, Abdulla Aliu, Prishtinë 2004.                                       
“ E Drejta Sendore (Pronësia) “, Abdulla Aliu, Prishtinë 2009.                                       
“ Pronësia Intelektuale, E Drejta e Autorit dhe Markat ”, Elina Koçi, Tiranë 2003. 
“ Përmbledhje Ligjeratash të përgaditura”  nga Halim Bajraktari, Prizren 2011. 
Literatura plotësuese: 
“WIPO Intellectual Property Handbook’’: Policy, Law and Use WIPO 2004 
“Claas Junghans, Adam Levy, (Intellectual property management) “, Germany, 
2006 
“Essentials of intellectual property”, Alexander I Poltorak, Paul J. Lerner, USA,  
2002. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
4.1 E Drejta 
Administrative 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Kjo lëndë duhet të paraqes shkencën e së drejtës administrative 
tek studentët. Duhet të ofroj njohuri për të drejtën material administrative, 
dhe për të drejtën procedurale administrative. Referencë e posaqme duhet 
të jetë E Drejta Administrative në Kosovë. Përfundimishtë,lënda do të 
kërkoj nga studentët të ofrojnë një project për reformin të pjesëmarrjes 
publike në prurjen e vendimeve në administratën publike në Kosovë , si 
një mënyrë nga e cila i  tërë efikaisteti i procedurave  është i kontrolluar në 
mënyrë legjitme. Përveç kësaj, koncepti shteror-administrativ mbi Kosovën 
duhet të diskutohet, duke çfaqur disa analizime kritike për autorizimin e 
administratës publike për aktorët publik joshtetror. 
Zbatojnë njohuritë në fushën e së drejtës administrative (e përfituar 
nëpërmjet vetë studimit dhe/ose ligjeratave respektive) në rastet konkrete; 
organet administrative, kompetencat administrative, konfliktet 
administrative, identifikojnë problemet administrative; zgjidhjet e 
strukturës, etj.  
Kompetencat: Ofron studentëve njohuri dhe shkathtësi të nevojshmepër t’i 

adresuar problemet në fushën e të drejtës administrative. 
Literatura themelore:  
E Drejta Administrative, Esat Stavileci - Agur Sokoli – Mirlinda Batalli, 
Prishtine 2010. 
E Drejta Procedurale Administrative, Agur Sokoli, Prishtinë 2005. Sokol Sadushi: 
E drejta administrative 2, Teoria e Aktit Administrativ, Tiranë, 2000; Ermir 
Dobjani:  E drejta administrative I,Tiranë 2000 
Literatuara e avansuar: 
Allgemeines Verwaltungsrecht, Hartmut Maurer, 18., überarbeitete und ergänzte 
Auflage 2011. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 

Përmbajtja: Nocioni dhe definicioni i të drejtës humanitare ndërkombëtare, 
biografia historike e mbrojtjes së të drejtave të njeriut gjatë konfilikteve, e 
drejta humanitare dhe ndalja e luftës, kontributi i KB në zhvillimin e së 
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4.2 E Drejta Humanitare 
Ndërkombëtare 
 
 

drejtës humanitare ndërkombëtare, përmbajtja e së drejtës humanitare 
ndërkombëtare, mbrojtjs e civilëve dhe e disa kategorive të posqame gjatë 
konflikteve të tyre të armatosur, etj.  
Kompetencat: Kuptueshmëria dhe roli i së drejtës ndërkombëtare në 
konfliktet e armatosura dhe, më specifikisht, e drejta humanitare 
ndërkombëtare dhe si e detyron luftën; duke zbuluar sfida bashkëkohore 
të së drejtës humanitare ndërkombëtare, konsolidimin e njohurive të 
përgjithshme të se drejtës publike ndërkombëtare; përfitmi i njohurive në 
prezentimin dhe diskutimin e studimeve të rastit; zgjidhja e problemit dhe 
aftësive prezentuese. Njohuri e përgjithshme lidhur me me të drejtën 
humanitare ndërkombëatare dhe mbrojtja e të drejtave të njeriut gjatë 
konfliktit të armatosur,rastet specifike. 
Literatura: 
Humanitäres Völkerrecht: Eine Einführung. Mit einer Einleitung von Daniel 
Thürer 
Mushkolaj, Gjylieta, “Mbrojtja ndërkombëtare dhe europiane e të drejtave të 
njeriut”,  “Manual për përgatitjen e provimit të jurisprudencës”, Prishtinë, 
Ministria e Drejtësisë, 2009, Prishtinë. 
United Nations (ed.), Human Rights: A Compilation of International 
Instruments, 2 Vols., Bookëell, 2002 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
4.3 E Drejta e 
Trashëgimore dhe e 
Drejta Famijare  
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
Përmbajtja: Pikëpamje bashkohore të së drejtës trashëgimore dhe familjare 

në Kosovë, (e drejta e prindit dhe fëmiut) duke përfshirë fushat gjegjëse në 
të drejtën private ndërkombëtare; nënvizon referencat në fushat tjera të së 
drejtës relavante në të drejtën familjare (p.sh. e drejta e sigurimit social). 
Kompetencat: Dhënje bashkëkohore e kuptueshmërisë për të Drejtën 
Trashëgimore dhe të Drejtën Familjare në Kosovë duke prezentuar disa 
raste konkrete. 
Literatura: 
Abdulla Aliu & Haxhi Gashi,’’ E Drejta Familjare’’, Prishtinë, 2007 
Hamdi Podvorica  e drejta trashegimore 2006 
Aleks Laurasi: ‘’Marrëdhëniet familjare’’ Laurasi’’, Tiranë, 2001 
D.Kelly Weisberg & Susan Frelich Appleton: ‘’Modern Family Law- cases and 
materials’’, Law’’Aspen Law & Business, New York, 1998. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
4.4 E Drejta Penale 
Procedurale I  

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
4.4 E Drejta Penale Procedurale I 
 
Përmbajtja: Kjo lëndë do të elaboroj çështjet themeloretë mbrojtjes së të 
drejtave të njeriut, respektivisht të drejtat e pjesëmarrësve në procedurat 
gjyqësore  krimale, sikurse kuptimi,  numri dhe tipi i të drejtave të njeriut 
në procedurat gjyqësore kriminale , aktet ligjore  vendore dhe 
ndërkombëtare të cilat definojnë  mbrojtjen e të drejtave të njeriut, 
zhvillimin historik të përpjekjeve për ta avancuar pozicionin e 
pjesmarrësve në procedurat gjyqësore kriminale (në veçanti si i pandehur), 
dhe dëshmia e cila konsiderohet legale ose ilegale gjatë procedurave 
gjyqësore kriminale, etj. 
Kompetencat: Procedurat gjyqësore kriminale kryhen kundër të 
pandehurit, përgjegjësia e të cilit është verifikuar gjatë procedurës 
gjyqësore kriminale. Implementimi i procedures gjyqësore kriminale nuk e 
përjashton mundësinë që gjatë fazave të ndryshme të procedurave 
kriminale masat e marrura shkelin të drejta e njeriut. 
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 Literatura: 
E Drejta e Procedurës penale, Dr Ejup Sahiti, Prishtinë 2005 
Argumentimi në Procedurën Penale, Dr Ejup Sahiti, Prishtinë 2006 
Prokurori publik në procedurën penale, Ma Hashim Çollaku, Prishtinë 2010 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
4.5 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë:  
4.5.1 Etika Profesionale 
dhe Ligjore,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2 Metodologjia dhe 
shkrimi ligjor 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.3 Kriminalistika 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
4.5.1 Etika Profesionale dhe Ligjore,  
 
Përmbajtja: Kjo lëndë do t’i ekspozoj studentët në rradhë të gjerë kulturës 
shoqërore, çështjeve, standardet profesionale, dhe përgjegjësitë ligjore. Kjo 
do t’i përgatis studentët që ta praktikojnë sjelljen etike profesionale. Kjo 
lëndë është për konsulentët fillestar  të cilët duhet të mësojnë parimet 
themlor të etikës dhe zbulojn çëshjet ligjore dhe profesionale që 
mbizotronjë mbi këshillimet. Përmbajtja përfshinë procesin e prurjes të 
vendimeve etike të parimeve të autonomisë,mirëbërësi, kompetencë, 
besueshmëri, drejtësi dhe mos shpërdorim detyre. 
Kompetencat: Studentët dë të jenë në gjendje t’i përshkruajnë kodet 
relevante të sjelljes etike,standardet profesionale,normat juridike, 
rregulloret, udhëzimet,politikat,çështjet ligjore , përgjegjësi etike për 
Gjyqëtarët, Prokurorët dhe Avokatët.  
Literatura:   
Etika Ligjore dhe Profesionale, Doracak i pergaditur nga ABA/ROOLI (botimi 
shqip) 2005, 
Materialet e ofruara nga ligjëruesi 
Kodi i Etikes Profesionale për Avokatë, OAK, Prishtinë, 2007 
Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës, Prishtinë 2007 
Kodi i Etikës dhe Sjelljës Profesionale të Gjykatësve, KGJK, Prishtinë, 2006 
Kodi i Etikës dhe Sjelljës Profesionale për Prokurorët, KGJK, Prishtinë, 2006 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
4.5.2 Metodologjia dhe shkrimi ligjor 
 
Qëllimi i lëndës: Ofrimi i njohuriva për teknikat juridike për të krijuar 
norma juridike si dhe aktet juridike. Lënda është e zbatueshme në drejtim 
të krijimit të normave juridike si dhe akteve juridike pavarësisht llojeve të 
tyre.  Rëndësia e kësaj lënde është e madhe dhe e p imagjinueshme, sepse , 
studentët e gjeneratave të shkuara  nuk kanë marrë njohuri lidhur me 
shkrimin e normave dhe akteve juridike, andaj, edhe kanë pas vështirësi  
në këtë drejtim.  
Kompetencat: Kjo lëndë sa është teorike aq më tepër është praktike, sepse, 
njohuritë teorike vijnë në shprehje në fazën e krijimit të normave dhe 
akteve juridike. 
 
Literatura:  
Dr.sc. Osman Ismaili: Fillet e së drejtës, Prishtinë, 2011. 
Dr.R.Lukiq, Metodologjia e së drejtës, bg. 1995. 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
4.5.3 Kriminalistika 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtjat: Nëpërmjet kësaj lënde studentëve do ti ofrohet                
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njohuri e përgjithshme të mjeteve bshkëkohore dhe metodave shkencore, të 
cilat autoritetet ndjekëse i zbatojn për parandalim, zbulim, hetim dhe 
zgjidhje të krimit. Më tutje studnetëve do ti ofrohet njohuri e thellë në 
masat taktike dhe veprimet operacionale, hetime dhe veprime gjyqësore të 
përdorura nga autoritetet në fushën e parandalimit dhe luftimit të krimit. 
 
Kompetencat: Pas përfundimit ë kësaj lënde, studentët do të kenë njohuri 
të konsiderueshme lidhur me mjetet bashkëkohore dhe metodat taktike të 
përdorura nga policia, prokurorët dhe gjykatat në fushën e zbulimi dhe 
hetimit të krimit. 
 
4.5.3 Literatura: 
Prof.dr. Vesel Latifi: Criminalistics, Prishtinë, 2009; 
 Prof.dr. Skender Begeja: Criminalistics, Tirane, 2004] 
Richard Saferstein: Criminalistics: An Introduction to Forensic Science, Prentice 
Hall,  2003 
Inman, Keith:Principles and Practice of Criminalistics: The Profession of Forensic 
Science CRC Press, 2000 

 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
5.1 E Drejta Punës dhe e 
Drejta e Sigurimit Social  
 
 
 

 Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Definicionet, konceptet dhe burimet e sigurimit social; fushae 

përgjithshme dhe historike; rastet gjithashtu juridiksioni; kujdesi 
shëndetsor, lëndimet e punëtorëve dhe sëmundjet e profesionet, përfitmet 
nga sëmundjet, pensionetdhe benefitet familjare, etj. Marrëdhëniet 
kolektive të punës - marrëveshjet kolektive; marrëveshjet e punës; këshilli i 
punës; e drejta në pjesëmarrje në këshillin e punës; veprim industrial 
(grevë, mbyllje e fabrikave). 
 
Kompetencat: Prezentimi i definicioneve, konceptet dhe burimet  e 
sigurimit social; fusha e përgjithshme dhe historike; rastet gjithashtu  
juridiksioni; kujdesi shëndetsor, lëndimet e punëtorëve dhe sëmundjet e 
profesionet, përfitmiet nga sëmundjet, pensionetdhe benefitet familjare, 
 
Literatura: 
E DREJTA E PUNËS, Prof.Dr.Hava Bujupi-Ismajli, Prishtinë, 2007 
E DRJETA E PUNËS, Prof.Dr.Gezime STAROVA, Shkup-Prishtinë-Tiranë, 
2004 
E DREJTA E PUNËS, Prof.Dr.Kudret Cela, Tiranë, 2008 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
5.2 E Drejta Penale 
Procedurale II 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
5.2 E Drejta Penale Procedurale II 
Përmbajtja: Në këtë lëndë studentët do të mësojnë për të Drejtën penale 
dhe procedurale speciale. Për ta arritur qëllimin e procedurave gjyqësore 
penale në aktivitetet të thella dhe efikase të autoriteteve shtetrore (policisë, 
prokurorëve, dhe gjykatësve) duhet të jenë aktiv,ashtuqë asnjë kryes i 
veprës penale nuk mund t’i ik përgjegjsisë penale dhe ofron garancione se 
asnjë person i pafajshëm do të dënohet. 
Kompetencat: Studentët do të mësojnë se si ta bëjnë atë të pamundur të 
dënohet një person i pafajshëm   në procedurat gjyqësore penale 
bashkëkohore i pandehuri ka të drejtën në atë masë të mbrohet nga 
veprimet poteciale arbitrare nga autoritetet shtetrore. Me anë të kësaj është 
e domosdoshme që studentët mëtutje t’i thellojnë njohuritë e tyre në fushën 

http://www.ebooks.com/SearchApp/SearchResults.net?term=Author:%22Inman%2c+Keith%22&page=1
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specializuese dhe përgatiten për implementim në prakitkë. 
Literatura: 
E Drejta e Procedurës penale, Dr Ejup Sahiti, Prishtinë 2005 
Argumentimi në Procedurën Penale, Dr Ejup Sahiti, Prishtinë 2006 
Buletini i Praktikës Gjyqësore të Gjykatës Supreme të Kosovës, Prishtinë 2005. 
Kodi i Procedurës penale të Kosovës 
Procedura penale, Halim Islami, Artan Hoxha, Ilir Panda, Tiranë 2007 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
5.3 E Drejta 
Administrative 
Procedurale 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Hyrje në porcedurat administrative dhe bazat e së Drejtës të 
Procedurës Administrative në Kosovë, pikëpamje në  Fusha të Veçantatë së 
Drejtës Administrative  dhe bazat e së Drejtës në Themelimin, E Drejta e 
Ndërtimit dhe Planifikimit Hapsinor, E Drejta e Policisë, rastet e zgjedhura. 
Më specifikisht, lënda duhet ë jap njohuri dhe shkathtësi lidhur me 
procedurat administrative Kosovare, dhe aksionarët e përfshirë më vonë. 
Gjithashtu, refrencë e veçantë do të mbahet në lidhje me konfliktin 
administrativ në Kosovë, dhe procedurën shqyrtuese gjyqësore pas një 
vendimi administrative. 
Kompetencat: Të përhap njohuri themelore; t’i inkurajoj një problem me 

orinetim kah të menduarit.  
Literatura bazë: 
Dr.Agur Sokolo, E drejta procedurale administrative, Fakulteti Juridik, Prishtinë 
2005. 
Akademik Esat Stavileci, Hyrje në shkencat administrative, Enti i Teksteve dhe i 
Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1997. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
5.4 E Drejta Tregtare 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Shitja e Sendeve- Konsiderimi i aspekteve të së drejtës së shitjes 
të sendeve; dorëzimi, kalimi i titullit ne terma statutor të nënkuptueshëm. 
Tregëti Elektronike– Studimi i disa zhvillimeve bazike në të drejtën që 
merret me teknologjinë, duke përfshirë mbrojtjen e të dhënave, tregëtia 
elektronike dhe përgjegjësia e ofruesve të shërbimëve të internetit. Agjencia 

– Kategorizimi i rregullimit të një agjencie dhe autoriteti pauses i agjentit. 
Zgjidhja e Kontesteve Tregtare. 
Kompetencat:  Qëllimi i këtij moduli është që të kuptohen aktivitetet 
tregtare sidomos transakcionet lidhur me furnizimin e produkteve dhe 
shërbimeve dhe financimi i tyre i mëtujeshëm. Një shqyrtim i teknikave 
kontraktuale e të bërit biznes në mënyrë elektronike on-line, me një 
analizim të mbrojtjes së konsuamtorit lidhur me këtë. Shtesë, roli dhe 
rëndësia e së drejtës brenda së drejtës tregtare do të analizohet.  
Literatura: 
Skripta e hartuar nga mësimdhënësi 
Kapituj nga libra të ndryshëm që kanë të bëjnë me të drejtën e Bisnesit. 
Materiale shtesë. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
5.5 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë:  
5.5.1 Kriminologja  
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
5.5.1 Kriminologja  
 
Përmbajtja: Hyrje e përgjithshme në studimin e sjelljeve kriminale nga 
perpesktiva ndërdisiplinore. Përqëndrimi kryesor do të jetë në rastet e 
krimit objektiv dhe subjektiv. Në grupin e shkaktarëve objektiv, ne do të 
fokusohemi sidomos në: faktorët ekonomik dhe social, faktorët ideologjik-
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5.5.2 E Drejta 
Konsullore dhe 
Diplomatike,  
 
ose  
 
 
 
 
 
 
5.5.3 E Drejta e 
Mbrojtjes së 
Konsumatorit. 

politik, micro grup faktorët si  familja, shkolla dhe ambient shoqëror, dhe 
faktorët socio-patologjik. Disa nga faktorët objektiv që ndikojnë në 
paraqitjen e krimit, të përfshira në këtë modul do të jenë: karakteri njerzor, 
temperamenti, motivimet dhe intelegjenca, etj. 
 
Kompetencat: Pas përfundimit ë kësaj lënde studentët to të jenë në gjendje 
të përgjigjen në pyetjen: Pse ndodh krimi? Për këtë qëllim ne do të 
elaborojnë dhe anlizojmë thellësisht dhe subjektivizojmë shkaktarët e 
krimit. 
 
Literatura: 
Ragip Halili:Kriminologjia, Prishtinë;, 2008.  
Rexhep Gashi: Krimi i organizuar (ligjërata të autorizuara), Prishtinë, 2010. 
Mladen Singer etj:        Kriminologija, Zagreb, 2002. 
 Vasilika Hysi:               Kriminologjia, Tiranë, 2005. 
 Rexhep Gashi:             Politika ndëshkimore ndaj delikteve të gjakut në Kosovë 
gjatë periudhës 1980-1989, Prishtinë, 2003. 

5.5.2 E Drejta Konsullore dhe Diplomatike 
 
Përmbajtja: Koncepti i diplomacisë , roli i marrëdhenieve diplomatike, 

funksionet diplomatike, privilegjat dhe immunitetet e personelit 
diplomatik, paprekshmëria e objekteve diplomatike, roli i misioneve 
konsullore, funksionet konsullore, privilegjet dhe imunmitetet konsullore, 
etj.  
Kompetencat: Roli i Diplomacisë Ndërkombëtare dhe Përfaqsimi 
Ndërkombëtar në Kosovë, roli i këtij misioni në shetet e huaja, përfaqsimi i 
Kosvës jashtë vendit dhe misionet diplomatike në Kosovë. 
Literatur: 
Eileen Denza, Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations. Oxford: Oxford University Press, 2008, 3rd edition. 

5.5.3 E Drejta e Mbrojtjes së Konsumatorit. 
 
Përmbajtja: Hyrje në burimet e së drejtës të konsumatorit. Definicionet 
relevante dhe konceptet.korniza statutore e ndërlidhur me kontratat për 
furnizim të produkteve dhe shërbimeve.Korniza statutore e ndërlidhur me 
përgjegjësinë penale t[ prodhuesit dhe furnizuesit të produkteve dhe 
shërbimeve. Autorizimet e Prodhuesit Institucionet e Mbrojtjes së 
Konsumataorit. Debatet e aktuale dhe zhvillimi në të drejtën e 
Konsumatorit. 
Kompetencat: Të ofroj njohuri dhe kuptueshmëri në të drejtën që ka të bëj 
me të drejtat e konsumatorit. Ekzaminimi i kontratës të shitjes të 
produkteve,me theks në tiparet e veçanta të konsumatorit dhe 
mbrojtjet.Ngjajshëm, ne duhet të analizojmë kontratën për furnizim të 
shërbimeve,duke përfshirë aspektet e konsumatorit.  
Literatura bazë: 
Dr.Agur Sokolo, E drejta procedurale administrative, Fakulteti Juridik, Prishtinë 
2005. 
Akademik Esat Stavileci, Hyrje në shkencat administrative, Enti i Teksteve dhe i 
Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1997. 

6.1 E  E Drejta Civile 
Procedurale I 
 

 Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Parimet e përgjithshme ë së drejtës civile procedurale, zhvillim 
bashkëkohor lidhur me lidhmërinë dogmatike dhe përvojën praktike në 
çështjet e e cekura.  

http://ejil.oxfordjournals.org/search?author1=Eileen+Denza&sortspec=date&submit=Submit
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Kompetencat: Përmirësimi i njohurive thelbësore të së Drejtës Civile 

Procedurale dhe çështjet e vullneatrizmit duke ofruar studenëtve 
gjithashtu rastet në praktikë si informacion praktik.  
Literatura: Handbook on Execution Procedure Law” e përgatitur nga Gjyqtarë 
përmbarues; Faik Brestovci, “E Drejta Procedurale Civile I”, Prishtina, 2004; Faik 
Brestovci, “E Drejta Procedurale Civile II”, Prishtina, 2006; Faik Brestovci, “E 
Drejta Civile Procedurale Ndërkombëtare”, Prishtina, 2001.  

6.2 E Drejta 
Ndërkombëtare Private 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
Përmbajtja: Konflitket e të drejtave (ose e drejta private ndërkombëatare) 
është një caktim i rregullave procedurale të cilat përcaktojnë se cili sistem 
legal, dhe e drejta e cilit  juridiksion, zbatohet për mosmarrëveshjen e 
dhënë. Regullat zbatohen tipikisht kur një mosmarrëveshje ligjore ka 
element "të huaj"  sikurse kontratë e lidhur nga palët në shtete të 
ndryshme,gjithashtu element " i huaj"  ekziston në disa shtete  multi-ligjore 
sikurse  në Mbretërinë e Bashkuar dhe Shtetet e Bashkuara. 
Tri degët e konflikteve të së drejtave janë: 
Juridiksioni – nëse trupi  gjykues  ka fuqi ta zgjidh mosmarrëveshjen në 
zgjedhjen me dorë në të drejtën – e drejta e cila po zbatohet për ta zgjidhur 
mosmarrëveshjen.  
Aktgjykime e huaja – aftësia e të njohurit dhe zbatimit të aktgjykimit nga 
trupi gjykues i jashtëm brenda juridiksionit të vendimit të trupit gjykues. 
 
Kompetencat: Lënda do të ofroj njohuri specifike për studentët në të 
drejtën private ndërkombëtare me rastet praktik.  
Literatura: 
Ferrari / Kieninger / Mankowski / Otte / Saenger / Schulze / Staudinger 
Internationales Vertragsrecht: Intern.VertragsR Rom I-VO, CISG, CMR, FactÜ 
2. Auflage,Kommentar 
Schlechtriem / Schwenzer 
Kommentar zum Einheitlichen UN-Kaufrecht - CISG - 
Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den 
internationalen Warenkauf 
5., völlig neu bearbeitete Auflage 
Kommentar 

6.3 E Drejta Ndërtimore 
dhe Planifikimi 
Hapsinor 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Qëllimet e kësaj lënde janë që të shtjellohen politika e 
planifikimit hapsinor dhe kompetencat për rregullim urbanistik. 
Kompetencat e Pushtetit Lokal dhe Qendror në planifikimin hapsinor, 
rregullimi normative planit urbanistik, procedurat e lejes per ndertim. 
Nevoja e kësaj lënde në Kosovë eshtë shumë e madhe! Mjafton një 
vështrim i pejsazhit rreth e përqark për tu vrejtur ndërhyrjet dhe 
shumtimet që janë bërë pejsazhit në Kosovë si dhe ndotjet e tokës bujqsore 
nga mosplanifikimi hapsionor dhe ndërtimet ilegale pa asnjë standart 
ndërtimi e planifikimi hapsinor. 
Kompetencat: Lënda do të ofroj njohuri specifike për studentët në të 
drejtën ndërtimore (gjegjësisht për aktin administrativ të lejes së ndërtimit) 
dhe planifikimin hapsinor. 
Literatura: 
Dr.Agur Sokolo, E drejta procedurale administrative, Fakulteti Juridik, Prishtinë 
2005. 
Klaus Finkelnburg, Karsten-Michael Ortloff, Martin Kment, Öffentliches 
Baurecht 

http://www.beck-shop.de/Ferrari-Kieninger-Mankowski-Otte-Saenger-Staudinger-Internationales-Vertragsrecht/productview.aspx?product=30330&toc=4052
http://www.beck-shop.de/Schlechtriem-Schwenzer-Kommentar-Einheitlichen-UN-Kaufrecht-CISG-/productview.aspx?product=23832&toc=4052
http://www.weltbild.de/3/14293294-1/buch/oeffentliches-baurecht.html
http://www.weltbild.de/3/14293294-1/buch/oeffentliches-baurecht.html
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Bauplanungsrecht, 2011, 6., überarb. Auflage. 
Horst Locher, Ulrich Locher Das private Baurecht, Lehrbuch für Studium und 
Praxis, 2011, 8., neubearbeitete Auflage 

6.4 Financat dhe e 
Drejta Financiare 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Përmbajtja: Trajtimi i tatimeve me shumë rëndësi: tatimi individual i të 
ardhurave, tatimi i të ardhuarave të korporatës, tatimi mbi vlerën e shtuar, 
transferi i tatimeve; klasifikimi i tatimeve, Kushtetuta Financiare e 
Kosovës, doktrina e përgjithshme e të drejtës fiskale e obligimit, procedura 
e tatimit, etj. 
Kompetencat: Pikëpamje e gjerë në të Drejtën Fiskale të Kosovës. 
Literatura: 
Bozhier Jelqiq, Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare” informator” Zagreb 
1983, ( perkthim ) Prishtinë 1984. 
Genta Bungo, Shkenca mbi financat dhe e Drejta Financiare ( Cikel Leksionesh) 
“ARSA” Tiranë 2004. 

Numri i Lëndës 
Përmbajtja: dhe Titulli: 
 
6.5 Zgjidh njerën nga 
këto lëndë:  
6.5.1  E drejta e 
falimentimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.2 E Drejta 
Ndërkombëtare e 
Punës, ose  
 
 
 
 
 
 
 
6.5.3 E Drejta Tregtare 
Ndërkombëtare 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
6.5.1 E drejta e Falimentimit  
 
Përmbajtja: Lënda do të mbulojë falimentimin e korporatave dhe të 
individëve dhe do të përfshijë: hyrjen në teorinë, politikat dhe historinë e 
së drejtës të falimentimit dhe parimet themelore të saj; hyrjen në format 
kryesore të procedurës së falimentimit për individë (falimentimi dhe 
alternativat e tij) dhe për kompanitë (likuidimi, administrimi vullnetar dhe 
administrimi i përkohshëm); çështjet që ndërlidhen me falimentimin 
personal përfshirë falimentimin e konsumatorit, pronësinë e ‘pronës’ dhe 
të drejtat e të falimentuarve dhe kufizimet e tyre; rolin dhe detyrat e 
drejtorëve; rregulloren dhe reformat e së drejtës të falimentimit dhe 
profesionit dhe ‘globalizimi’ i praktikës dhe të drejtës së falimentimit 
përmes përfshirjes së organeve ndërkombëtare; hyrjen në falimentimin 
përtejkufitar.  
Kompetencat: Me përfundimin e lëndës studentët do të kenë njohuri për 
parimet themelore dhe rregullat e parimeve Evropiane dhe të ShBA-së për 
të drejtën e falimentimit, si dhe atë të Kosovës. 
Literatura:  
Faik Brestovci, “E Drejta Procedurale Civile I”, Prishtina, 2004; Faik Brestovci, 
“E Drejta Procedurale Civile II”, Prishtina, 2006. 

 
6.5.2 E Drejta Ndërkombëtare e Punës 
 
Parimet e së Drejtës Ndërkombëtare të Punës, instrumentet kryesore 
ndërkombëtare në fushën e marrëdhënieve të punës, struktura e 
Organizatës Ndërkombëatare e Punës, kompetencat dhe përgjegjësitë, etj.  
 
Kompetencat: Kjo lëndë do të ofroj njohuri të përgjithshme në të drejtën 
ndërkombëtare të punës dhe obligimet specifike të shtetit në mbrojtjen e të 
drejtave të punëtorëve.  
Literatura: 
Monika Schlachter, The Prohibition of Age Discrimination in Labour 
Relations. 
Wilhelm Scheisser/Dieter Krimphove: Internatopnale Planwirtschaft und 
Internationales Arbeitsrecht, München 2010. 

http://www.weltbild.de/11/Horst+Locher.html
http://www.weltbild.de/11/Ulrich+Locher.html
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Gregor Thüsing, Europäisches Arbeitsrecht, , 2., Auflage Münche 2011. 
 
6.5.3 E Drejta Tregtare Ndërkombëtare  
 
Përmbajtja: Kontrata e eksportit shitjet e produkteve - formëzimi, kushtet 
dhe autorizimet, kalimi I pasurisë dhe rreziku, performanca,të drejtat, 
përgjegjësitë dhe rehabilitimet, standardizimi i shprehjeve [UNCITRAL, 
ICCs], ligjet unike, shprehjet e përgjithshme, transferimi i të dhënave, EDI, 
etj.   
Kontrata e bartjes së produkteve nëpërmjet detit, për tregëti eksporti tipet e 
posaçme të tregëtis eksportuese. Si psh.punët e mëhershme, ish faktorët, ish 

depot, FAS, FOB, CIF, arritja, ish anijet, ish molet, dorëzimet, koha dhe 
udhëtimi me palët me qiramarrje, faturat e shkarkimit dhe dokumentet 
tjera vitale, mesatarja e përgjithshme, Rregulloret e Hagës, rregullat e 
Hague -Visby dhe rregullat e  Hamburgut:fushëveprimi i aplikacionit, 
inkorporimi.  Kontratat e finacimit të tregtisë nga eksporti –kambiali, 

dokumentarët / letrat e kredisë, garantuesit. Kontrata e sigurimit të 
tregëtis nga eksporti, sigurimi i marinës WTO. 
 
Kompetencat: 
Qëllimi i këtij moduli është që të ofroj një vlerësim të drejtës që qeverisin 
tregëtinë e produkteve në tregjet ndërkombëtare. Ne do ta ekzaminojmë 
zhvillimin dhe ndikimin e së drejtës qeverisëse sikurse tregëtia eksporuese, 
marrëdhëniet ligjore në mes të palëve, natyra e tipeve të veçanta të 
kontratave dhe të drejtat dhe detyrimet që dalin nga ato. Theksi bie në 
implikimet praktike të këtyre të drejtave për individët dhe kompanitë që 
tregëtojnë ndërkombëtarisht. 
  
Literatura: 
Prof. Dr. Mehdi J.Hetemi, E drejta Ndërkombëtare Tregtare, Afariste, Universiteti  
FAMA, Prishtinë 2007. 
Low, Norton, Drory , International Lawyer’s Deskbook, 2nd Ed. ABA 2002. 
Artikuj të ndryshëm nga DTN. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
7.1 E Drejta Civile 
Procedurale II 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
7.1 E Drejta Civile Procedurale II 
 
Përmbajtja: Të ofroj kuptim për lidhshmërinë dogamtike dhe përvojën 
praktike të çështjeve të cekuara. 
 
Kompetencat: Përmirësimi i njohurisë themelore të së drejtës së 
ekzekutimit. 
 
Literatura: 
Brestovci, Faik, E drejta e procedurës civile II, Prishtinë 2004.  
Literatura: Handbook on Execution Procedure Law” e përgatitur nga Gjyqtarë 
përmbarues;  
Faik Brestovci, “E Drejta Civile Procedurale Ndërkombëtare”, Prishtina, 2001. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
7.2 E Drejta Sociale  
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
7.2 E Drejta Sociale  
 
Përmajtja: Njoftimi, përgatitja dhe aftësimi i juristeve të ardhshëm, 
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sidomos të atyre që do të punojnë në institucione, që i referohen fushës 
sociale, që të zbatojnë metodat më të përshtatshme dhe më adekuate për 
zgjidhjen e problemeve nga kjo fushë. Këto metoda do të mund t i zbatojnë 
qoftë me rastin e hartimit të ligjeve nga kjo fushë, por edhe me rastin e 
përdorimit apo huazimit të ligjeve nga vendet e tjera, duke ua përshtatur 
vendit tonë dhe kërkesave të kohës. 
Kompetencat: Pas përfundimit të ligjëratave nga kjo  lëndë, studenti do të 

jetë në gjendje që: Të të dijë t`i interpretoj dhe aplikoi Dispozitat juridike 
nga kjo fushë; Të jetë i gatshëm për përgatitjen e programeve sociale, me 
qëllim të zbutjes së gjendjes sociale; Të përdor metodat më adekuate me 
qëllim të ndërtimit të një sistemi adekuat të sigurimit social etj.; Të jetë i 
aftë për kategorizimin e shtresave sociale, në mënyrë që t`iu afrohet 
ndihma e duhur apo mbrojtja sociale; Të shfrytëzoj njohuritë teorike me 
qëllim të zbutjes së varfërisë gjë e cila do të ketë ndikim në rënien e 
kriminalitetit dhe të dukurive të tjera negative të shoqërisë: 
 
Literatura: 
Llambra Filo: Historia për shtetin e mirëqenies Sociale, Tiranë , 2000. 
Dr.Hava Bujupi-Ismajli, E drejta Ndërkombëtare e Punës, Prishtinë 2001. 
Literatura e avansuar: 
Maximilian Fuchs: Europäisches Sozialrecht, 5. Auflage 2010. 

 
Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
7.3 E Drejta e 
Obligimeve 
 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
7.3 E Drejta e Detyrimeve 
 
Përmbajtja: Marrëdheniet në mes të drejtës së detyrimeve dhe të drejtave 
të pronësisë. Pasuria si e drejtë reale dhe absolute. E Drejta e Obligimeve si 
e drejtë relative. E Drejta e Regjistrimit të Pasurisë. E Drejta e Detyrës si e 
drejtë relative. Mënyrat e përfitimit nga pasuria rrjedhëse. Llojet e të 
drejtave dhe obligimeve të palëve në përgjegjsitë e marrëdhenieve  ligjore. 
Mjetet për të siguruar ekzekutimin e detyrave. Obligimet që dalin nga 
shkaktarët e dëmit. Pagesat e padetyrueshme.  Pasurimi pa shkak. 
 
Kompetencat: Analizime të detajizuara  të aspekteve vitale të së drejës 
obligative dhe së drejtës së pronësisë  me mjete të diskutimit dhe rastet 
modeluese dhe juridikaturë. 
Literatura:  
Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004. 
Ligji i detyrimeve të Kosovës, 2004;  
Dr. Mariana Semini, E drejta e detyrimeve, Tiranë, 2003; 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
7.4 E Drejta Penale 
Ndërkombëtare 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
7.4 E Drejta Penale Ndërkombëtare 
 
Përmbajtja: Në këtë lëndë, studentët do të studjonë zhvillimin e së drejtës 
penale ndërkombëtare që nga  Nurembergu. Kjo lëndë do të koncetrohet 
në studimin e e zhvillimeve të rëndësishme në fushën e dekadës së fundit, 
duke përfshirë punën e Tribunaleve Penale Ndërkombëtare për  Ruanda  
dhe ish  Jugosllavi, Gjykata Penale Ndërkombëtare, ndjekjet 
ndërkombëtare, dhe gjykimet kombëtare të të drejtave të njeriut dhe 
komisionet e vërteta (rastet mund të përfshijnë këtu Afrikën e Jugut dhe 
Irakun). Lënda gjithashtu do t’i kushtoj kujdes kontekstit ndërkombëtar 
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dhe politik që ka quar kah komisionet e gjenocidit., krimet kundër 
njerëzimit  dhe krimeve të luftës  në të kaluarën, dhe që gjithashtu kanë 
përcaktuar rendin e mundësive në dispozicion të merren me to.  
 
Kompetencat:  Qëllimi i kësaj lënde nuk është vetëm të ofroj një pikëpamje 
të disa doktrinave kryesore të së drejtës penale ndërkombëtare dhe 
procedurave (duke përfshirë elementet e krimeve ndërkombëtare, bazat 
përgjegjsisë penale ndërkombëtare , dhe modelet procedural të perdorura 
për të ndjekur dhe provuar këto raste),por gjithashtu t’i ofroj studentëve 
një analiz për avantazhet dhe disavantazhet e qasjeve ndërkombëtare dhe 
vendore të merren më shkeljet e të drejtave të njeriut në masë nga e 
kaluara. 
 
Literatura: 
Kai Ambos, Internationales Strafrecht, (Strafanwendungsrecht, Völkerstrafrecht, 
Europäisches Strafrecht), München 2008. 
Helmut Satzger, Internationales und Europäisches Strafrecht: 
Strafanwendungsrecht - Europäisches Straf- und Strafverfahrensrecht – 
Völkerstrafrecht, 4., Auflage 2010. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
7.5 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë: 
7.5.1 Organizatat 
Ndërkombëtare 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.2 E Drejta Bankare, 
ose 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.5.3 Administrimi 
Lokal 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
7.5.1  Organizatat Ndërkombëtare  
 
Përmbajtja: hyrje në Organizatat Ndërkombëtare, Struktura e Organizatave 
Ndërkombëtare dhe parimet e tyre, funksionimi dhe qëllimi i këtyre 
organizatave. Organiazata e Përgjithshme Ndërkombëtare – Organizata e 
Kombeve të Bashkuara, autoriteti dhe procedurat e tyre,agjencitë e 
specializuara të KB, organizatat krysore rajonale, organizimi dhe 
funksionimi i tyre etj.  
 
Kompetencat: Roli dhe rëndësia e organizatave të përgjithshme dhe 
rajonale dhe roli i tyre në Kosovë. 
  
Literatura: 
Zejnulllah  Gruda, E drejta Ndërkombëtare Publike, Prishtinë 2007. 
Leroy Bennet, International Organisations (New Jersey: Prentice Hall, 1995) i 
njejti libër në gjuhën kroate ( i përkthyer). 
Bashkim Zahiti , E drejta Evropiane, botimi i dytë. 

 
7.5.2 E Drejta Bankare  
 
Përmbajtja: Hyrje në banka, bankat dhe tregjet e bankare. Detyrat dhe 
përgjegjësitë e institucioneve finaciare në klientët e tyre,gjithashtu si e 
drejtë relevante elektronike dhe në letër e transfereve të  fondeve të 
bazuara. Standardet Ndërkombëtare rregullative, konsolidimet bankare 
dhe direktivat e BE-së. Shpërlarje e parasë dhe  finacimi anti-terrorist. 
 
Kompetencat: Qëllimi i këtij moduli është të zhvillohet një kuptueshmëri e 
tërësishme e ligjeve dhe rregullave aplikuese bankare Kosovare. Të 
analizohet roli i sektorit të banker dhe çështjeve të lidhura me rregulloret e 
bankës. Do ti konsideroj të gjitha zhvillimet në fushën bankare dhe 
financiare në nivel Evropian dhe Ndërkombëtar. Shtesëy,do ta ekzaminoj 
zhvillimin e marrëdhënieve  të bankierit /klientit me theks në 
besueshmërinë e bankës dhe regjimin e shpërlarjes së parasë.. 

http://www.amazon.de/Internationales-Strafrecht-Strafanwendungsrecht-V%C3%B6lkerstrafrecht-Europ%C3%A4isches/dp/3406577873/ref=dp_ob_title_bk
http://www.amazon.de/Internationales-Strafrecht-Strafanwendungsrecht-V%C3%B6lkerstrafrecht-Europ%C3%A4isches/dp/3406577873/ref=dp_ob_title_bk
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Literatura: 
Salko Drihidhe orfea Dhyci, Paraja dhe Institucionet financiare, Tiranë 1999.  
Roger Le Roy dhe David Van Hoose, Moderni novac i bankarstvo, Mate, Zagreb.  
Agim Paca, Bankat dhe afarizmi bankar, Prishtinë, 2002. 
Ross Cranston, Parimet e së Drejtës Bankare, OUP Oxford, 2002; 
Paramesëaran R, Natarajan S, K P Kandasami, E Drejta Bankare dhe Praktikat, S 
Chand Group; 
William A. Lovett, E Drejta Bankare dhe Institucioneve Financiare, West Law 
School, 7 edition , 2009. 

7.5.3 Administrimi Lokal 
 
Përmbajtja: Parimet e përgjithshme të administrates lokale, kompetencat e 
administratës lokale, marrëdhëniet dhe konfliktet në mes të administrates 
locale dhe qendrore, sfidat kryesore dhe mundësitë e ofrimit të shërbimeve 
të mira tek qytetarët, legjislacioni Kosovar në qeevrisjen lokale, etj.  
 
Kompetencat: Studentët do të dine se si praktikisht punon administrat 

locale në Kosovë dhe cilat janë përgjegjësitë kryesore dhe sfidat.  
 
Literatura: 
Howard Elcock, Local government (Policy and management in local authorities), 
Routledge, 1994. 
Tim Blackman, Urban Policy In Practice, Routledge, 1995. Kurtesh Saliu, E drejta 
kushtetuese, Prishtine, 2001 
Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law, Cavendish Publishing, 
2002. 
Kushtetuta e Kosovës (2008) 
Ligji për Qeverisjen Lokale (2008).  
 Ligji për Financat e Pushtetit Lokal (2008)  
Karta evropiane e qeverisjes lokale (1985) 
Statutet e Komunave në Kosovë  
Sistemi Kushtetues i Republikes se Kosoves, A. Bajrami. 2011 ( Pjesa e adm lokal) 

 
 
 
Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
8.1 Arbitrazhi dhe 
teknikat tjera për 
zgjidhjen alternative të 
kontesteve 
 
 

 
 
 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
8.1 Arbitrazhi dhe teknikat tjera për zgjidhjen alternative të kontesteve 
  
Përmbajtja: Kjo lëndë është strukturuar për të pajisur studentët me njohuri 
pune për teorinë dhe praktikën për zgjidhjen e kontesteve. Programi 
mësimor do të përqendrohet në komponentet themelore të spektrit të 
zgjidhjes së kontesteve: negocimin, ndërmjetësimin, arbitrazhin dhe 
proceset hibride. Brenda këtyre komponenteve, programi mësimor do të 
shqyrtojë çështjet ligjore, etike dhe politikat që dalin nga aplikimet e 
ndryshme të mekanizmave për zgjidhjen e kontesteve. Gjatë gjithë 
semestrit do të trajtohet çështja e zgjedhjes së duhur të forumeve për 
zgjidhjen e kontesteve dhe përfaqësimi i klientëve në zgjidhjen e 
kontesteve.  
Kompetencat: Metodologjia do të orientohet në krijimin e mundësive të 
studentët për të zotëruar dhe fituar njohuritë për artbitrazhit dhe atë lidhur 
me Arbitrazhin vendor dhe ndërkombëtar.  
Do të inkurajohen studentët që të marrin pjesë  aktive në ligjëratë përmes 
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prezantimeve të ndonje eseje ose punimi seminarik nga fusha e së drejtës 
së Arbitrazhit dhe të drejtës së procedurës civile ndërkombëtare.  
Ofrimi i shembujve nga praktika gjyqësore do të ketë për qëllim arritjen e 
shkallës së aftësimit të studentëve për interpretimin e ligjit dhe krijimin e 
oponionit ligjor.Aspektet komparative nga të drejtat e vendeve të tjera do 
të ofrohen vetëm në rastet e nevojshme për të plotësuar zbrazëtitëteorike të 
së drejtës në Kosovë dhe për të avansuar aftësitë juridike. 
 
Literatura bazë: 
 Bretovci, Faik, E drejta e procedurës civile II, Prishtinë 2004. 
Osmani, Vjosa, Arbitrazhi, Për  EMSG – Menaxhimi ekonomik për  EMSG – 
Menaxhimi ekonomik për stabilitet dhe zhvillim, sponsoruar nga USAID, 
Prishtinë 2008. 
Literatura e rekomanduar:   
USAID, Raport dhe rekomandime për zhvillimin dhe zbatimin e suksesshëm dhe 
efektiv të sistemit për zgjidhjen alternative të mosmarrëveshjeve, 30 Prill 2010. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
8.2 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë:  
 
8.2.1 Teoria e 
Marrëdhënieve 
Ndërkombëtare, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.2.2 Politikat dhe 
Administrata Publike,  
 

8.2.1 Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare  
 
Përmbajtja: Kjo lëndë synon që t’i bëj studentët të familjarizohem me etapat 
kryesore të evolimit të MN(IR) si disiplinë që nga 1945  e cila mund të 
shihet si një debat që zhvillohet lidhur me vlerën sqaruese në teori të 
veçanta,e quajtur Realizëm. Qëllimi i lëndës është  i dyfishtë. Së pari, të 
njoftohen studnetët me mundësitë dhe kufizimet e studimeve teorike në 
MN(IR). Lënda duhet t’i lejoj studentëve të bëhen të vetëdijshëm në 
mënyra të ndryshme e të pamurit dhe kuptueshmërinë e çështjeve 
ndërkombëtare.Bazohet në dallimin praktik në mes të funksionit sqarues 
dhe ndërtues të teorisë. Nuk duhet të tregoj vetëm se si mund të përdor 
teorinë të analizohet ngjarjet “të dhënura” , por si janë ndërtuar vetvetiu 
këto përcaktime dhe analizime të këtyre shumë ngjarjeve nga teoritë e 
ndryshme.  Kjo duhet të ngris aftësitë e studentëve që t’i zbulojnë 
nënkuptimet e supozimeve metodologjike dhe teorike.Së dyti, ky 
vetëdijesim duhet të shihet si pikë mësimi se si të përkthehen idetë, 
ndonëse të papërfunduara, prej një teorie në tjetrën. Studentët ftohen të 
mendojnë lidhur me pyetjen e ideve personale të tyre, dhe t’i bëjnë ato të 
kuptueshme dhe bindëse të këtyre vështrimeve të cilat nuk e ndajnë të 
njëjtin supozim teorik (ose politik). Lidhur me këtë, mund të shihet si një 
ushtrim në diplomacinë praktike.. 
Prezentimi i marrëdhënieve kryesore teorike dhe zhvillimet e tyre, ofrimin 
e tek studentët njohuri teorike për sistemin ndërkombëtar, marrëdhëniet në 
mes të aktorëve kryesor të këtij sistemi, analizat teorike dhe pragmatike se 
si sistemi ndërkombëtar është ndërtuar dhe funksionon. Të njohurit e 
parimeve të marrëdhënieve ndërkombëtare, aktorët dhe ndikimet, 
gjeografinë dhe historinë, politikat e bazuara në pushtet , sistemin 
ndërkombëtar, alternativat tjera të politikave të bazuara në pushtet, 
liberalizimin dhe  postmodernizimin, studimet për paqe, politikat e 
jashtme dhe vendim marrjen, etj. 
Kompetencat: Studentët do t’i kuptojnë konceptet themelore të kësaj fushe 
të posaqme, fitoj njohuri të thella në tema të veçanta dhe janë në gjendje t’i 
diskutojnë çështjet aktuale dhe përmirësojnë aftlsitë e tyre oratorike dhe në 
të shkruar.  
 
Literatura: 
Paul Viotti and Mark Kauppi, International Relations Theory: (Fourth Edition, 
Pearson, 2010) 
Scott Burchill, Theories of International Relations (Fourth Edition, New York: 
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Palgrave, 2009) 
Thom Biersteker, International Law and International Relations: Bridging Theory 
and Practice, (Routledge, 2007 ) 
Cynthia Weber, International Relations Theory: A Critical Introduction, (Third 
Edition, Routledge, 2009) 
Robert Jackson And Georg Sorensen, Introduction to International Relations: 
Theories and Approaches (Third Edition, Oxford University Press, 2009) 
Steven C. Roach, Critical Theory of International Relations (Routlege, 2009) 
 
 
8.2.2  Politikat dhe Administrata Publike 
 
Përmbajtja: Kjo lëndë ekzaminon se si ta zhvillojnë një administratë 
publike efikase dhe të mjaftueshme dhe ndërton një bazë të kutpuarit se si 
politka publike është e zhvilluar dhe implementuar. Kërkesa edhe praktika 
e politikës publike është në natyrë ndërdisiplinore, mundëson të punojnë 
rehatshëm për rreth shumë disiplinave të ndryshme. Kjo lëndë do të 
diskutoj edhe bërjen e politikave teorike dhe praktike mbi radhën e gjerë të 
institucioneve. 
 
Kompetencat: Studentët do të fitojn njohuri të thella brenda këtyre fushave. 
Pas përfundimit të suskseshmëm të kësaj lënde, studentët do të jenë në 
gjendje të përshkruajnë elementet e politikës dhe administratës publike, 
përshkruajnë praktikat më të mira të një administrate publike efikase, 
veçojnë trendet (globalizimin, teknologjinë, ekonominë e re, politikat, 
demografinë) ndikimin e kompetenca të organzatës së tyre të kërkuar, 
asimilojnë një mori informatash në mënyrë të shpejtë, analizim kritik të 
informatave, dhe hulumtime brenda në organizata.  
 
Literatura: 
Luan Omari: Parime dhe Institucione të së drejtës publike, Tiranë,2004.  
Prof. dr. Arsim Bajrami “ Parlamentarizmi“ (Aspekte Krahasuese ), Prishtinë, 
2010 
Howard Elcock, Local government (Policy and management in local authorities), 
Routledge, 1994. 
E Drejta Administrative, Esat Stavileci - Agur Sokoli – Mirlinda Batalli, 
Prishtine 2010. 
 
8.2.3 Institucionet Financiare Ndërkombëtare 
 
Përmbajtja: IFN, i referohet instituicioneve Financiare që janë themeluar 

(ose liruar) nga më shumë se një shtet, dhe nga këtu janë subjekt i së drejtës 
ndërkombëtare. Poprnarët e tyre apo aksionarët janë në përgjithsi qeevritë 
kombëtare, përkundër institucioneve tjera ndërkombëtare dhe organzatat 
tjera në bazë rrethanore figurojnë si aksionar. The most prominent IFN –
më të njohura janë krijimi ë kombeve të shumta, përkundër disa 
institiucioneve financiare bilaterale (të krijuara nga dy shtete) ekziston dhe 
janë tekinikisht IFN. Shumica e këtyre janë banka të zhvilluara 
multilaterale. 
Disa grupime rajonale të shteteve i kanë themeluarinstitucionet financiare 
ndërkombëtare për t’i financuarprojektet e ndryshme apo aktivitetet në 
fushën e interesit të përbashkët .Më i madhi dhe më i rëndësishmi i këtyre 
është Banka Evropiane e Investimeve e themeluar nga  anëtarët e Bashksis 
Evropiane. Shembujt tjetë përfshijnë Banka e Zhvillimit të Detit të Zi, 
Banka Ndërkombëtare e Investimeve (e themeluar nga shtetet e ish 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multilateral_development_bank
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Bashkimit Sovjetik  dhe Evropës Lindore), Banka Islamike e Investimeve  
dhe Banka Nordike e Investimeve 
 
Kompetencat: Studentët do të fitojn njohuri të thellë lidhur me institucionet 

financiare ndërkombëtare dhe përgjegjësitë e tyre kryesore.   
 
Literatura baze:  
Kristo, I., Biznesi Ndërkombëtar. SHBLU. 2002. 
Likaj. J. Ligjerata te autorizuara , 2011  
Literatura shtese:  
Katsioloudes, M. I. dhe Hadjidakis, S., International Business: A Global 
Perspective. Elsevier. 2007. 

Tema e Diplomës Projekti duhet ë kryhet me lëndët e vitit të 4-të  
 
Tema e Diplomës /Projekti 
Secili student do ta ketë një profesor dhe mentor për temëm e tij/saj të 
diplomës. Studentët kanë të drejtën të pyesin profesorin sipas zgjedhjes së 
tyre,fakulteti duhet të veproj në përputje me atë sa më shpejt që është e 
mundur.Tema e dizertacionit  duhet të zgjidhet pas konsultimit me 
profesorin mentor nga fusha e një lënde të ekzaminuar .Nëse student 
dëshiron të punoj në temë që nuk është nga fusha e drejtësisë ,dizertacioni 
duhet të tregoj referenc adekuate në drejtësi.Secili student duhet të pranoj  
një aprovim zyrtar nga fakulteti për elaborimin e temës së tij/saj të 
zgjedhur.  
Tema e diplomës duhet të demonstroj aftësitë e studnetit që të elaborojn në 
mënyrë autonome temat shkencore lidhur me përmbajtjen  si dhe 
metodologjinë. Dizertacioni duhet të jetë dëshmi e aftësisë së studnetit të 
diplomuar të kryej analiza të pavarura të lëndës dhe t’i prezentoj rezultatet  
në form të qartë dhe sistematike. I ofron studentëve me mundësinë e 
identifikimit, reflektimit në zbulimin e temës që ka ndërlidhshmëri për 
zhvillimin e tij profesional dhe interesin shkollar.Shkrimi akademik është 
një pjesë intergrale e temës s[ëdiplomës dhe do ti ofrohet  si lëndë në vitin 
e katërtë 4. 
Tema e diplomës llogaritet  për 20 ECTS  dhe duhet të shënohet në lëndë të 
vitit të 4-të. Duke pranuar mbikqyrjen e dizertacionit//projektit, profesori 
mentor kujdeset që fondi I orëve për temën  e zgjedhur  përputhet me  
maksimum të 20 ECTS.  Studentët do të punojnë në bashkëpunim të 
ngushtë me mbikqyrësin e tij/saj i cili do t’i jep sqarime të qarta se si 
zhvillohet tema e diplomës. 
Profesori Mentor duhet të vlerësoj  dhe notoj temën e diplomës/projektin 
brenda 2 muajve pasi që studenti e dorëzon atë zyrtarisht.  
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7.4  Dizajn Softveri 

Qëllimi i Programit 

Karriera në Dizajnin e Softverit përfshin sfidat teknologjike si specifikimi, dizajnimi 

dhe konceptet e detalizuara së bashku me implementimin e pakove softverike.Shkathtësisë 

shoqërore dhe puna në ekip ndërkombëtar janë kërkesa themelore. Aplikimet praktike 

përfshijnë teknologjitë e reja në kompjuterizmin mobil si dhe  Intranetin dhe sistemin 

rrjedhës të punës. 

Ky program Baçellor mbulon teknika të cilat ngrisin prodhueshmërinë në zhvillimin 

e Softverit dhe përdorimin e Softverit. Prandaj Programi ofron trajnime të cilat mbulojn 

secilën fazë të ciklin jetësor të softverit. Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit të 

përdorura në lëndë janë kryesisht të përshatura sipas nevojave të studentëve në rajon. 

Objektivat e Mësimit 

Në fillim të studimeve studentëve do t’ju ofrohet njohuri themelore në programet e 

Matematikës,Sistemeve të Rrjetëzimit dhe Distribuimit, modelimi 3D,Linux OS, Gjuha 

Angleze. 

Në vitin e parë të studimeve studentët do të jenë në gjendje të dinë ose të njihen me: 

Bazat e Programimit, Ingjineria e Softverit, Sistemet Operative, Teknologjia e 

Rrjetave, Baza e Të Dhënave, Programimi i WEB Faqes. 

Bazat e Matematikës 

Bazat e Gjuhës Angleze 

Në vitin e dytë të studimeve studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë: 

Teknologjin e Serverit, Programimin e Serverit, Softver Dizajn, Modelimi i Sofverit, 

Interfejsin e shfrytezuesit,Grafikën Kompjuterike 

Menagjimi i Kualitetit në TI, Menagjimi i projekteve  

Gjuhë Angleze 
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Në vitin e dytë të studimeve studentët do të jenë në gjendje të zhvillojnë dhe 

zbatojnë: 

Aplikacionet e vetmuara si dhe sistemet e shpërndara 

Inteligjencën artificiale 

Programimi i lojërave 

Dokumentimin, hulumtimin dhe prezantimin 

Të diplomuarit e këtij programi do të jenë pajisur për punësim në sektorin e 

zhvillimit të softverit i cili kërkon kombinimin e njohurisë specialistike dhe kualifikimeve 

interdisiplinore.. 

Të diplomuarit nuk kufizohen në specializimet e një fushe të vetme në zhvillimin e 

softverit por ata punojnë në të gjitha fushat e aplikimit dhe zhvillimit të sistemeve  - për 

shembull, zhvillimi i aplikacioneve te vetmuara, sistemet sotverike te orientuara në hardver 

dhe sistemet  e shpërndara klient-server. 

Dizajnerët e softverit janë të njohtuar mirë me të gjitha fazat e zhvillimit të softverit. 

Ata mund të punojnë si analist të sistemeve, në modelimin e sistemeve dhe implementimin, si 

menagjer kualiteti, dhe si ingjiner mbikqyrës i softverit dhe menagjues i projekteve 

Hulumtimi i Tregut 

Aktualisht nuk ekziston ndonjë hulumtim i dallueshëm i tregut lidhur me ndërlidhjen 

e tregut të punës të këtij program studimi. Megjithatë, ekziston një vlerësim i sektorit të 

teknologjisë  informative dhe telekomunikimit(ICT) në Kosovë, një shërbim i 

shumëllojshëmrisë i ndërlidhur me zhvillimin,punën me porosi dhe përdorimin e softverit dhe 

hardverit dhe shërbimet dhe produktet që jan dorëzuar nëpërmjet rrjetit të telekomunikimit( 

edhe me zë dhe me të dhëna) që është zhvilluar me kërkesën e USAID/Kosovë. 

Objetkivat e vlerësimit ishin përgjigjia e dy pyetjeve: 

A janë pjesët e sektorit të ICT në Kosovë që kanë potencial dalluese që të rriten në 

ardhurat e punëtorëve të cilat mund të rriten nëse detyrimet kryesore janë adresuar? 

Sa ka mundësi që përpjektjet e USAID ta ndihmojnë sektorin e ICT në përfitime të 

përgjithshme të rritjes ekonomike në Kosovë? 

Ekipi  ka përdorur faktorët e përgjithshëm tipik për përdorim të identifikimit të 

sektorëve afarist të caktuar  për ndihmën e rritjes së ekonomisë. Këta faktor më pas janë 

modeluar për sektorin e ICT të bazuar në përvojën e projekteve tjera të rritjes ekonomike dhe  

karakteristikat e sektorit. Ekipi gjithashtu ka përdorur qasjen SWOT nëpërmjet infromatave 

dhe analizave të mbledhura  si psh. Identifikimim i fuqisë, dobësitë, mundësitë dhe 

kërcënimet e sektorit. Gjithashtu është e vështirë të ndahet sektori i ICT qartazi në nënsektore 

të pavaruara, ekipi ka nalizuar në përgjithsi IT(Teknologjin Informative-duke nënkuptuar 

punën e lidhur me aplikimin e softverave dhe hardverave të kompjuterave) nga 

telekomunikimi(duke nënkuptuar dispozitat e zërit, bazën e të dhënëve dhe shërbimet me 

video nëpërmjet rrjetit të telekomunikimit, qoftë Internetit(IP) apo rrjet e telefonave mobil). 
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Ata kanë ardhur gjithashtu në përfundim se IT e kombinuar me sektorin e 

telekomunikimit paraqitet më e fortë se sa sektori i IT vetë.Ata janë më tepër optimist lidhur 

me potencialin për këtë sektor që të jenë konkurrent, e sidomos kur kombinohen me 

përpjekjet e fuqizimit dhe zhvillimit të vlerës së shtuar të kenë një përparësi të zgjerimit të 

rrjetit të shërbimit të telefonis mobile. 

Në Kosove ekzistojn 3 shërbime kryesore të Internetit(ISP):IPKO,Kujtesa dhe PTK-

në. 

Gjithashtu në Kosovë ekzistojn 11 kompani kryesore të ICT që funksionojn në 

Kosovë (Comtrade,Komtel,Isoft,Ipko,Rrota,Cactus,Pronet,LogicPlus,Microsoft,Kujtesa,Anti-

Kos).Duket se detyrimi kryesor për këtë sektor është edukimi dhe trajnimi: përmirësimet e 

rregullta të kapaciteteve në telekomunikim;sipërmarrje më e fuqishme në sektor dhe aftësitë 

afariste. Është shumë mirë e njohur që këto kompani kanë shumë zbrastësira kryesishtë me 

stafin professional.. Njëra nga arsyet mund të jetë programimi ingjinerik i varfër i ofruar nga 

Universitetet e tanishme në Kosovë. 

Në Kosovë  janë disa Universitete (publike dhe private) të cilat ofrojnë programe të 

ndryshme në Shkencën Kompjuterike dhe Teknologjike.Universiteti i Prishtinës (Fakulteti i 

Matematikës dhe Fakulteti Teknik) ofrojn dy programe kryesisht të orinetuara në 

softver.Fakulteti Teknik gjithashtu ofron një program të ri në Mekatronik,Por të gjitha këto 

programe janë pjesërisht të ngjajshme me programet tona të propozuara. 

Universitetet private kryesore që ofrojn programe në Shkencën Kompjuterike dhe 

Teknologjike janë UBT (Universiteti për Biznes dhe Teknologji), AAB-Riinvest gjithashtu 

Iliria.Megjthatë programet e ketyre Universitetetve  janë në disa marrëdhënie  me disa 

Universitete nga jashtë vendi(rasti i UBT),nuk ka indikacione të ndonjë të arriture të lartë 

lidhur me tregun e punës dhe nevojat e shoqërisë. 

Sipas USAID-it shkollat Ingjinerike në Kosovë mund të kenë baza, por shumë larg 

prapa aftësive teknike për punë. Bazuar në anailzat e tyre sektori IT vetë tani për tani ofron 

vetëm potencial të vogël me ndikim ekonomik por ICT është sektor premtues me ndikim të 

madh ne zhvillimin ekonomik në të ardhmën në Kosovë.Mëtutje, ky program studimi ka për 

qëllim të ofroj këtyre kompanive dhe shoqërisë në përgjithësi, staf profesional me qëllim të 

bërjës së tyre konkurrues me kompanitë e ngjajshme Evropiane në nivel botëror. 

Modifikimet 

Në mënyrë që ti përmbushim rekomandimet e bëra nga grupi i expertëve gjatë 

vizitës së fundit, si dhe për të përmirësuar qualitetin e nxënies janë bërë ndyshimet si në 

vijim: 

9. Përmbledhjet e rezultateve mësimore janë përfshirë në tabelën e përmbajtjes së 

planprogramit, me përshkrimet e plota në sillabuset individuale 

10. Shpërndarja dhe unifikimi i moduleve në mes të dy programeve të shkencave 

kompjuterike si dhe programeve të tjera ku ka mundësi është implementuar 

11. Janë prezantuar lëndët zgjedhore duke zvogëluar kështu numrin e tejmadh të lëndëve 

obligative 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 95 - 
 

12. Numri i orëve të mësimit të asistuar dhe i ECTS-ve është përshtatur 

13. Puna praktike në industri është limituar si pjesë e temës/projektit final nëse nevojitet 

14. Lëndët juridike janë larguar, në vend të tyre janë prezantur dy lëndë shumë të 

rëndësishme që kanë munguar në planprogramin e mëparshëm: Inteligjenca 

Artificiale dhe Zhvillimi i Lojrave   

 

Kurikula 

Bachelor i Shkencës: Dizajn Softveri  
Viti I - Semesteri I dhe II, viti akademik 2012/2013  

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  1O1. Gjuhë Angleze 1   O 3 30 Jusuf Mustafai 

2.  1O2. Shkenca kompjuterike    O 6 60 Muhamet Avdyli 

3.  1O3. Matematika 1   O 6 60 Isak Hoxha 

4.  1O4. Zhvillimi i softverit 1    O 6 60 Kadri Sulejmani 

5.  1O5. Media e re dhe multimedia   O 3 30 Astrit Hulaj 

6.  1Z1. Web gjuhët   E 3 30 Valon Raça 

7.  1Z2. Teknologjitë e rrjetave E 3 30 Astrit Hulaj 

8.  1Z3. Ingjinieringu softverik    E 3 30 Kadri Sulejmani 

9.  1Z4. Teknologia transmetuese E 3 30 Arjanit Maraj 

10.  
2O1. Strukturat e të dhënave dhe 
algoritmet 

O 6 60 Agni Dika 

11.  2O2. Sistemet operative O 6 60 Nysret Demaku 

12.  2O3. Bazat e të dhënave O 6 60 Ermir Rogova 

13.  2O4. Zhvillimi i softverit 2 O 6 60 Kadri Sylejmani 

14.  
2Z1. Menagjimi i sistemeve 
Linux   

E 3 30 Ilir Bytyqi 

15.  
2Z2. Menagjimi i sistemeve 
Windows 

E 3 30 Muhamet Avdyli 

16.  2Z3. Gjuhë Angleze 2 E 3 30 Jusuf Mustafai 

17.  
2Z4. 3D modelimi dhe 
animacioni   

E 3 30 Diedon Dorambari 

 Totali ECTS   60   

Përfshinë 9 lëndë obligative dhe 4 prej 8 zgjedhore 
Viti II - Semestri III and IV  

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  
3O1. Aplikimi i Bazave të të 
dhënave  

O 6 60 Ermir Rogova 

2.  3O2. Dizajni softverik O 6 60 Avni Islamaj 

3.  3O2. Teknologjite e servereve   O 6 60 Ilir Bytyqi 

4.  3O4. Skriptimi O 6 60 Erçan Canhasi 

5.  3Z1. Gjuhë Angleze 3  E 3 30 Jusuf Mustafai 

6.  3Z2. Menagjimi i rrejtave    E 3 30 Arjanit Maraj 

7.  3Z3. Interfejsët e shfrytezuesit   E 3 30 Valon Raça 

8.  3Z4. Serveri Windows E 3 30 Iliri Bytyqi 

9.  
4O1. Programimi i aplikacioneve 
për serverë 

O 6 60 Haxhi Lajqi 

10.  
4O2. Grafika kompjuterike dhe 
procesimi i imazheve 

O 6 60 Ermir Rogova 
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11.  4O3. Menagjimi i projekteve O 6 60 Fisnik Ismaili 

12.  4O4. Matematika 2 O 6 60 Isak Hoxha 

13.  
4Z1. Interaksioni Njeri - 
Kompjuter 

E 3 30 Besim Limani 

14.  
4Z2. Verifikimi dhe miratimi 
softverik 

E 3 30 Shaban Buza 

15.  4Z3. Menagjimi i kualitetit në TI E 3 30 Shaban Buza 

16.  4Z4. Gjuhë Angleze 4   E 3 30 Jusuf Mustafai 

 Totali ECTS  60  
 

Përfshinë 8 lëndë obligative dhe 4 prej 8 zgjedhore 
 
Viti III - Semesteri V dhe VI 

No. Subject Status  ECTS Hours Subject Bearer  

1. 5O1. Kompjutimi mobil O 6 60 Shaban Buza 

2. 5O2. Siguria në TI O 6 60 Haxhi Lajqi 

3. 5O3. Zhvillimi i lojrave O 6 60 Ermir Rogova 

4. 5O4. Inteligjenca artificiale O 6 60 Erçan Canhasi 

5 5Z1. Takimet dhe negociatat E 3 30 Petrit Hasanaj 

6. 5Z2. Marketingu Online E 3 30 Fisnik Ismaili 

7. 5Z3. Programimi për sisteme E 3 30 Arbnor Pajaziti 

8. 6O1. Dokumentimi dhe hulumtimi   O 6 60 Faton Berisha 

9 6O2. Prezantimet efektive    O 6 60 Diedon Dorambari 

10. 
6O3. Tema e diplomës / Projekti 
final 

O 12 
 

Ndryshon 

11. 6Z1. Strukturat e dizajnit   El 3 30 Avni Islamaj 

12. 6Z2. Ndërmarrësia   El 3 30 Bekim Berisha 

13. 6Z3. Modelet e biznesit elektronik E 3 30 Valon Raça 

 Total ECTS  60   

Përfshinë 6 lëndë obligative, Temën e diplomës/ Projektin Final dhe 4 prej 6 lëndë 

zgjedhore 
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Përmbledhja e Përmbajtjes së Lëndëve 

1O1. Gjuhë Angleze 1   

Studentët do të mësojnë lëndën e gjuhës angleze themelore duke 
ushtruar shqiptimin,shkathtësitë e të shkruarit, të punojnë në 
përmirësimin e të ndëgjuarit dhe të kutpuarit e Gjuhës agleze në 
të folur.. Studentët do të studjonë tenknikat dhe ushtrojnë këto 
teknika nëpërmjet dialogjeve të ndërtuara,improvizimin e 
dialogjeve dhe ushtrimin e bisedës në çifte.  
Lit. 

1. Opportunities Elementary Student’s Book – Michael Harris , 
David Mower , Anna Sikorzynska 

2.  Opportunities Elementary  Language Powerbook – Michael 
Dean , Olivia Johanson  

3. Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori 
Anglisht-Shqip-Anglisht 

1O2. Shkenca kompjuterike    

Qëllimi  i kësaj lënde është që t’ju jap studentëve një hyrje në 

konceptet bazë të shkencës së kompjuterit: Të dhëna dhe 

informacione në kodim (ASCII, Unicode), numrin e sistemeve 

(decimal, dyfishtë, gjashtëmbdhjetë, tetës), 

hardware (nga arkitektura  Neumann ), software, bazat 

e rrjeteve dhe programimin e gjuhëve. 

Pas përfundimit të lëndës secili studentë pritet që të jetë në gjendje 

të: praktikoj dhe përdor (ASCII, Unicode), numrin e sistemeve 

(decimal, dyfishtë, gjashtëmbdhjetë, tetës), përshkruaj 

hardware (nga arkitektura  Neumann ), të ketë një 

pikëpamje mbi software të ndryshme të ketë një 

pasqyrë mbi bazat e rrjeteve dhe programimit të gjuhëve. 

Lit. 
1. N. Braha dhe F. Merovci, Bazat e informatikes, 2006, Prishtine 
2. J. Glenn Brookshear  Computer Science-An Overview, 9th Edition 
Addison Wesley Longman, 2007 

1O3. Matematika 1   

Qëllimi kësaj lënde është që t’ju jap studentëve njohuritë 
themelore  në logjikën matematikore (logjikën e pasqyrave dhe 
parashikimeve, bazat formale, Moduloarithmetik, identifikimi i 
(pseudo-) numrave kryesor (Fermat, Carmichael, ...), faktorizimi, 
zhvillimi i serive  dhe  bazave të grafikut kompjuterik. 
Pas përfundimit të lëndës, secili studentë pritet të jetë në gjendje 
të: kuptojë përfitimet praktike të Matematikës në Shkencat 
Kompjuterike, të ketë një pikëpamje në njohuritë themelore në 
logjikën e matematikës dhe analizave  dhe të jenë të aftë t’i 
përdorin formulat matematikore  më qëllim të zgjidhjes së 
problemeve në shkencën e kompjuterit (programimit) 
Lit.  
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1. Matematika I, prof.dr. Isak Hoxha. 

 

1O4. Zhvillimi i softverit 1    

Qëllimi i lëndës t’ju jap studentëve informatën bazë lidhur me 
Përpiluesin dhe lidhësin  në krahasim me interpretuesin. Bazat 
klasike të  programimit procedural  sikurse komentet,llojet e të 
dhënave dhe deklarata e ndryshme , 
komandimet,operatorët,caktimet, kontrollimi i strukturës dhe 
funksionet. 
Pas përfundimit të lëndës, secili studentë pritet që të jetë i aftë të: 
 ketë një pikëpamje themelore në programim procedural klasik 
sikurse komentet, llojet e të dhënave dhe deklarata e ndryshme 
komandimet, operatorët, caktimet, kontrollimi i strukturës dhe 
funksionet., kuptoj përpiluesin dhe lidhësin në krahasim me 
interpretuesin të shkruaj një program të vogël procedural. 
Lit.  
1. Agni Dika,  Algoritmet, me programe në C++ Universiteti i 
Prishtinës, Fakulteti Elektroteknik,Prishtinë, 2004  
http://www.agnidika.net/algoritmetCpp.pdf 
2. Agni Dika, Bazat e Programimit në C++Universiteti i Europës 
Juglindore, Tetovë,ISBN 9989-866-23-
http://www.agnidika.net/programimiCpp.pdf 
3. H.M. Deitel, P. J. Deitel, How to Program C++, Prentice Hall, 
Upper Saddle River, New Jersey, ISBN 0-13-111881-1,  
4. Robert Lafore, Object-Oriented Programming in C++, Sams, 
Indianopolis, Indiana,  ISBN-10:0-672-32308-7 

1O5. Media e re dhe multimedia   

Hyrje në  Multimedia, Media  te reja dhe  Internet Hypertext, 
Hypermedia, modelelet e sistemeve informative Web Usability 
Color dhe fotot  raster , diagrami vektor, ngjeshja e fotos  formatet 
Audio , -teknikat, -ngjeshjae formateve të  Videos, -teknikat, -
ndrydhja. 
Pas përfundimit të lëndës , secili studentë pritet të jetë në gjendje 
të: 
Ketë një  pikëpamje në  Multimedia, Media të reja dhe  Internet 
Hypertext kuptoj përfitimet praktike në  Multimedia 
i  aftë të përdor Audio formatet e ndrydhjes së fotos, -teknikat, -

Video format ndrydhese, -teknikat, - ngjeshjen 

Lit. 
1. Myzafere Limani, Bazat e Multimediave, Universiteti i 
Prishtinës, 2005 
2. Nigel Chapman And Jenny Chapman, Digital Multimedia, 
Wiley, 2009 

1Z1. Web gjuhët   

Qëllimi i lëndës t’ju jap studentëve informatën bazë lidhur me: 
• Dokumentet e Strukturuara,  konceptet themelore të gjuhëve të 
shënuara, 
• ndër-gjuhët për definimin e shënimit të gjuhëve duke përdorur 
shembullin e  XML 
• Lloji i definicionit të dokumentit XML (DTD), që dallon "mirë i 
formuar" / "valid"; konceptin e emrit të hapsirës (haspirat emrore) 
• procesimi i dokumentit XML me  XSL: XSLT Modeli Procesues, 
XSLT fletat stilistike,veçoritë e gjuhës  XSLT duke përfshirë 
kontrollimin e strukturës, përdorimin e përsëritshëm, shabllonet e 
parametrave, zgjedhjen / grupimin, XSL-FO 
• Përdorimi i shtegut  X të identifikoj pjesët e dokumentit: 
konceptet (boshtet, shprehjet e shtegut, funksionet), të përdorura 
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në  fletat stilistike  XSLT . 
• Hyrje në  Skemën XML: pasqyrimi, krahasimi me  DTDs 
• Pasqyra e standardeve  APIs për procesim XML të dhëna në 
gjuhën e programuar univerzale : analizimet e të dhënave   
XML,modelet e ndryshme procesuese. 
•  SAX API (arkitektura, qasja e përdoruesit, shfrytëzimi tipik) 
•  DOM API (arkitekturë, navigacioni nëpërmjet një pemë DOM, 
krijimi dhe manupulimi me pemët DOM ) 
• Përdorimi i fletave stilistike XSLT  nga programimi univerzal i 
gjuhës, parameterizimi i fletave stilistike, transformimi i pëmëve 
DOM . 
• shembujt aplikues XML  nga fushat e ndryshme (psh. 
multimedia, komunikimet mobile , formatet e shkëmbimit të të 
dhënave, grafiket vektor ) 
Pas përfundimit të lëndës, secili studentë pritet që të jetë i aftë të: 
Ketë një pasqyrë në Dokumentet e Strukturuara, konceptet bazë të 
shënimit të gjuhëve,  
Ketë një pikëpamjehave  standarde të APIs për procesim të të 
dhënave  XML  në gjuhën  e programuar univerzale . 
Të shkruaj një aplikim të vogël  XML nga fushat e ndryshme (psh. 
multimedia, komunikimet mobile , formatet e shkëmbimit të të 
dhënave, grafiket vektor ). 
Lit 

1. PHP and MySQL Web Development, prej Luke Welling, 

Laura Thompson 
2. Learning PHP, MySQL, and JavaScript (1st Edition), prej 

Robin Nixon. O'Reilly & Associates, 2009 
3. Head First Ajax, prej Rebecca Riordan, O'Reilly & 

Associates, 2008. 
 

1Z2. Teknologjitë e rrjetave 

Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve një pasqyrë 
të elementeve kyçe, standardet,  produktet dhe  problemet që 
luajnë në ndërtimin dhe operimin e një rrjeti të një rol. Përveç një 
pasqyrë e rrjeteve kompjuterike të ndryshme dhe rrjetit 
topologjitë, bazat e transmetimit të të dhënave dhe të mediave të 
ndryshme të transmetimit janë të detajuara më poshtë. Për më 
tepër, pjesëmarrësit  mësojnë suitë TCP / IP protokoli në 
krahasim me modelin e referencës OSI di. Përveç kësaj, bazat 
e kaloni dhe kurs do të mësohen. 
Pas kursit, çdo studentë pritet të jetë në gjendje të: 
të ketë një pasqyrë të elementeve kyçe, standardet, 
produktet dhe problemet qëluajnë në ndërtimin dhe operimin e 
një rrjeti 
kuptojnë dhe të përdorin rrjetet e ndryshme kompjuterike dhe 
rrjeti topologies, të mësojnë dhe të 
përdorin TCP / IP suite protokoli në krahasim me 
modelin OSIISO reference 
për të kuptuar kalimin dhe kursin. 
Lit. 
1. Todd Lammle; Network +; Deluxe Study Guide, 2009 
2. Shivendra S. Panwar, Shiwen Mao, Jeong-dong Ryoo dhe Yihan Li; 

TCP/IP Essentials, Cambridge University, 2004 
 

1Z3. Ingjinieringu softverik    
 
Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve një pasqyrë të softver 
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inxhinering: Sistemet, konsumatorët,  përdoruesit dhe kërkesat e 

tyre. Parimet themelore:zgjidhja e 

problemeve, abstraksion, klasifikimi i sistemeve në komponente, 

tëri-përdorim, ndërfaqet e thjeshtë. Prodhimet Softverike sipas 

modeleve të përcaktuara. 

Pas kursit, çdo studentë pritet të jetë në gjendje të: 

merr një përmbledhje të softver inxhinering, 

kuptoj procesin termin softver, 

kuptoj parimet e procesit të menaxhimit softver, 

kuptoj menaxhimin e projektit, 

kuptohen projektimit arkitektonike, 

kuptoj termin dhe ciklin softver. 

Për të punuar në ekip 

Për të zbatuar një projekt  real të vogël  

Lit. 
1. Software Engineering, Ian Sommerville, 8th Edition, 2007 

 

1Z4. Teknologia transmetuese 

Qëllimi i kursit është që të ofroj studentëve një 

Hyrje në teknologjinë e transmetimit, 

Bazat e Elektroteknikës (rrjetet, filtra), i sinjalet analog dhe digjital, 

metodat multipleksing, zbatimi AD, shiritgjerë, ndërhyrje në 

transmetimin e sinjaleve të medias, të transmetimit, prezantimi 

i sistemeve radio 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

Keni në vështrim mbi teknologjinë e transmetimit, 

Bazat e Inxhinierisë Elektrike 

Për të aplikuar këtë teknologji në mënyrë që të 

kuptojnë teknologjitë analoge dhe digjitale 

Lit. 
1. Introduction to Transmission technology. 
2. Telekomunikacionet, Adrian Shehu, Shblu, Tiranë.  

 
 

2O1. Strukturat e të dhënave dhe 
algoritmet 

Qëllimi i kursit është që të ofroj studentëve një 

Hyrje në teknologjinë e transmetimit, 

Bazat e Elektroteknikës (rrjetet, filtra), i sinjalet analog dhe digjital, 

metodat multipleksing, zbatimi AD, shiritgjerë, ndërhyrje në 

transmetimin e sinjaleve të medias, të transmetimit, prezantimi 

i sistemeve radio 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

Keni në vështrim mbi teknologjinë e transmetimit, 

Bazat e Inxhinierisë Elektrike 

Për të aplikuar këtë teknologji në mënyrë që të 

kuptojnë teknologjitë analoge dhe digjitale 

Lit. 

1. Agni Dika Algoritmet, me programe në C++ 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 101 - 
 

2. K. Mehlhorn, P. Sanders: Algorithms and Data Structures - The 
Basic Toolbox. Springer, May 2008.  

3. H. Seidl: Grundlagen der Algorithmen und Datenstrukturen.  
SS2009 TU München  

4. T. Budd,  Classic data structures in Java, ISBN 0-201-70002-6 

 

2O2. Sistemet operative 

Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve të dhënat bazë dhe një 

hyrje në UNIX dhe funksionimin e sistemit nga përdorimi 

i komandave më të rëndësishme. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptojnë dhe të përdorni komandat më të rëndësishme të UNIX,të 

kuptuar dallimet mes sistemit operativ Unix dhe të tjera. 

Lit. 
1. Operating System Concepts : Abraham Silberschatz, Peter B. 

Galvin , Greg Gagne 8th Edition 

2O3. Bazat e të dhënave 

Qëllimi i kursit është që të jofroj studentëve një concept  themelor 
të Sistemeve të Menaxhimit të Bazës të të dhënave, të dhënat 
e strukturave dhe të dhënat e Modeleve, nivelet e arkitektonike, 
relacionin e bazës të të dhënave, algjebër relacionale,integritetin e 
të dhënave, të normalizimit, përpunimi transaksion, Bazën e të 
dhënave  shpërndarëse, të dhënave të Sigurimit 
Studentët duhet të mësojnë njohuri bazë në teorinë e të 
dhënave bazë, duke i dhënë  bazën  teorike  dhe  përfitim  praktik 
të teknologjive bazë të të dhënave. 
Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 
praktikoj dhe të përdorin njohuritë bazë në teorinë e të 
dhënave bazë. 
të kuptojnë  përfitim praktik të të dhënave teknologjive në bazë 
përdorimit   të një koncepti themelor të Sistemeve të Menaxhimit 
të Bazës të të dhënave, të dhënat e strukturave dhe të dhënat 
e Models, Data-base relacionale,normalizimit, përpunimi 
transaksion 
zbatimin e një projekti praktik bazës të të dhënave. 
Lit. 

1. Database Modeling and Design, Fifth Edition: Logical Design 
(The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems) 
by Toby J. Teorey 

2. Fundamentals of Database Systems (6th Edition) by Ramez 
Elmasri and Sham Navathe 

2O4. Zhvillimi i softverit 2 

Qëllimi i kursit është që të ofroj studentëve informacion në lidhje 
me Bazat e programimit orinetim në objekt  si mbështjellës dhe 
 polimorfizëm e përdorur në klasat dhe trashëgiminë, 
sendet me pronat e tyre dhe metodat. Për më tepër, përjashtim 
bënë trajtimi dhe përdorimi i llojeve të të dhënave të lartë të tilla 
si kontejnerëve,udhëtimeve dhe algoritma si dhe  përdorimi 
i funksionalitetit nga biblioteka dhe krijimin 
eksponenteve burimore të  softverit. ngulmim  dhe lidhje 
me bazat e të dhënave. 
Pas kursit, çdo studentë pritet të jetë në gjendje të: 
të ketë një pasqyrë në Bazat e programimit objekt-
oriented si mbështjellje dhe  dhe polymorfizëm 
për të përdorur klasat dhe trashëgiminë, sendet me pronat e 
tyre dhe metodat për të shkruar një program të vogël me orinetim 
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objekti. 
Lit. 

1. Programimi i Orientuar në Objekte në C++, Agni Dika 
2. Learning to program the object-oriented way with C#, Vinny 

Cahill dhe Donal Lafferty 
3. Beginning C# Object-Oriented Programming, Dan Clark 

 

2Z1 Menagjimi i sistemeve Linux   

Qëllimi i kursit është që t’i jofroj studentëve informacion në lidhje 

me detyratthemelore dhe të 

rëndësishme të Unix / Linux administrimit të sistemit.Studenti ka 

kuptuar bazat e vërteta të Unix / Linux arkitekturës së 

sistemit dhe është në gjendje të përmbushë detyrat themelore 

në administrimin e sistemit: 

Njohja e autorizimeve fotografi, pajisjet dhe proceset 

Administrimi i përdoruesve dhe grupet 

Administrimi i sistemeve të skedarëve 

Instalimi i softuerit 

Kuptimi dhe di-si për të ndryshuar fillimin e sistemit 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptuoj njohuri të autorizimeve fotografi, pajisjet dhe proceset për 

të  kuptuar  detyrat themelore dhe të rëndësishme të Unix / 

Linux sistemit të administratës 

për të përmbushur detyrat themelore në administrimin e 

sistemit si administrimin e përdoruesve dhe grupeve të 

administratës të sistemit të kartelave, në instalimine softverit etj 

Lit.  
1. The Official Ubuntu Book (6th Edition) 2011, B.M.Hill, 

M.Helmke, A.Graner, C.Burger 
2. A Practical Guide to Ubuntu Linux 3rd Edition (Aug 2010, 

Prentice Hall), M.G.Sobell 
3. LPIC-1 Linux Professional Institute Certification Study Guide, 

2nd Edition, R.W.Smith 
 

2Z2. Menagjimi i sistemeve Windows 

Qëllimi i kursit është që t’i  ofroj studentëve informacion në lidhje 

me zbatimin dhe administrimin e Windows-bazuar sistemeve dhe 

rrjeteve. 

Njohja e autorizimeve fotografi, pajisjet dhe proceset 

Administrimi i përdoruesve dhe grupet 

Administrimi i sistemeve të skedarëve 

Instalimi i softuerit 

Kuptimi dhe di-si për të ndryshuar fillimin e sistemit 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptuar njohuri të autorizimeve fotografi, pajisjet dhe proceset 

të kuptuar detyrat themelore dhe të rëndësishme të 

Windows sistemit të administratës 

për të përmbushur detyrat themelore në administrimin e 

sistemit si administrimin e përdoruesve dhe grupeve të 

administratës të sistemit të kartelave, në instalimin e softverit etj. 

Lit. 
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Windows 7 professional nga http://www.microsoftstore.com si dhe 
literature plotesuese qe gjendet ne sajtet e juja te proferuara. 

2Z3. Gjuha Angleze 2 

Studentët do ta mësojn lëndën gjuhës angleze  të   nivelit të 

ndërmjetëm  duke praktikuar shqiptimin, shkrimin dhe 

 aftësitë për punë, në përmirësimin e të dëgjuarit e tyre dhe të 

kuptuarit të gjuhës angleze në të  folur. Studentët do 

të studjojnë teknika bisedash dhe t’i praktikojnë  këto 

teknika përmes dialogjeve të  strukturuara, të improvizim të 

dialogut dhe bisedave praktikë në çifte. 

Lit. 
1. Opportunities Pre-intermediate Language Powerbook  

Patricia Reilly, Michael Dean, Anna Sikorzynska , Hanna Mrozowska 
2. New Opportunities Pre-Intermediate Students book 

David; Harris, Michael; Sikorzynska, Anna Mower 
3. Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori 

Anglisht-Shqip-Anglisht 

2Z4. 3D modelimi dhe animacioni   

Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve aftësitë dhe bazat në 
modelim dhe animacion. Ky subjekt mëson bazat e 3D, si 
dhe trajtimi i programeve 3D.Kushtet teknike dhe teknikat janë 
përshkruar dhe transferohen në përdorim 
praktik nga modelimit objekte 3D. Pas formimit të një 
objekt, teksturing ndodh (kjo është përcaktimi i sipërfaqes 
së objektit). Një aspekt shumë i rëndësishëm i kursit është të 
eksportit në formate të dobishme 3D dhe të importit të tyre në 
mjedise virtuale apo programet e veta. Animacion i thjeshtë në 
kuadër të programit 3D, si dhe në aplikimin e vet të 
finalizuar seminar. 
Qëllimi është për të ndërtuar një vetëdije të 
hapësirës 3 dimensionale dhe objekteve rregullimin në të. Për më 
tepër ai duhet të krijojë një bazë për të ndjekur 
studimet e mjediseve të zhvillimit 3D (p.sh. motor 
Majmuni apo XNA). 
Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 
Kanë një vështrim mbi Modelimi dhe Teknologjisë Animation 
zbatojë këtë teknologji në mënyrë që të modelit objekte 3D për të 
zbatuar një animacion të thjeshtë në kuadër të programit 3D. 
Lit. 
1. Ablan, D.  (2005) Inside Lightwave 9 - Signature.  Chicago, USA 
2. The Art of 3D Computer Animation and Effects, Isaac Kerlow 

3O1. Aplikimi i Bazave të të dhënave 

Ushtrimi forcon kompetencat e nxënësit / studentët në fushën e 

administrimit të bazës së të dhënave dhe të aplikimit të bazës së të 

dhënave të zhvillimit. Ajozgjeron njohuritë e fituara në bazat e të 

dhënave modul. Data modelimit dhe SQLpraktikohet. Pyetje kom

plekse SQL, e DDL dhe DML janë çështje prioritare. 

Pjesëmarrës mëson për të krijuar objekte të veçanta bazës së të 

dhënave. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

modelin e një bazë të dhënash për problemin specifik të caktuar 

përdorin dhe për të krijuar pyetje komplekse SQL, 

të DDL dhe DML 

të krijuar objekte të veçanta bazës së të dhënave 
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për të zbatuar një projekt të vogël 

Lit. 
1. Database Systems: A Practical Approach to Design, 

Implementation and Management (5th Edition), Thomas M. 
Connolly,  Carolyn E. Begg 

2. Learning PHP, MySQL, and JavaScript: A Step-By-Step Guide to 
Creating Dynamic Websites, Robin Nixon 

3O2. Dizajni softverik 

Qëllimi i kursit është që të japë studentëve informacion në lidhje 
me disajnin softverik. Studimi i modeleve të 
projektimit, kornizat dhe arkitektura e aplikimit.Pasqyrë 
e middleware - arkitektura. Projektimi i sistemeve 
të shpërndara.Komponenti dizajn softverit-. Teoria e matjes dhe 
mjetet e duhura. 
Lit. 
1. Krakowiak, Sacha. "What's middleware?".  
2. Bell, Michael (2008). "Introduction to Service-Oriented 
Modeling". Service-Oriented Modeling: Service Analysis, Design, and 
Architecture. 

3O3. Teknologjite e servereve   

Qëllimi i lëndës është që t’i jap studentëve  informacione rreth 
konfigurimit dhe të administrimit të Internet-
standarde sistemeve server (mail, Web, FTP, serverat DNS, 
etj) dhe ndërveprimin e tyre. Hyrje në teknologjinë 
e Servers Aplikimi Web:Scripts, Templates, këmbëngulje, sesione. 
Lit. 

1. Comptia Server+, Second Edition, (2002) Brad Hryhoru, Diana 
Bartle, Quentin Docter 

 

3O4. Skriptimi 

Qëllimi i kursit është që t[i jap studentëve informacion në lidhje 

me gjendjen emetodologjive të artit dhe si të jetë në gjendje të 

përdorin teknika të ndryshme në gjuhën e programimit Python. 

P.sh.: p[rputja e mostrave  dhe shprehje të rregullta (modelet, 

grupi, përsëri referencë,  lakmitar, ...)  për manipulim tekst.  

Trashëgimi të shumta, i quajtur 

parametrave, trajtimi përjashtim janë treguar  me dinamike  në 

gjuhën python scripting . 

Me paradigmën e programimit funksionale 

(filtër, reduktuar, harta, ...) dhe përdorimin 

e bibliotekave (FTP, mail, xml, testet njësi, ...) zgjidhje 

për problemet e përbashkëta janë zbatuar. 

Lit. 
1. Learn to Program using Python, Cody Jackson  ISBN: 1461182050 
2. Python for programmers;   http://www.aleax.it/py4prog.pdf 

3Z1. Gjuha Angleze 3 

Studentët do ta mësojnë  nivelin e lartë të gjuhës angleze duke 
praktikuar shqiptim,shkrim aftësitë punë, në përmirësimin e të 
dëgjuarit e tyre dhe të kuptuarit të gjuhës angleze në të  
folur. Studentët do të studiojnë teknikat biseduese dhe të 
praktikuar e këtyre teknikave  përmes dialogjevetë  strukturuara, 
me  improvizim të dialogut dhe bisedave praktikë në çifte. 
Lit. 

1. Opportunities Intermediate Student book, Michael Harris 
2. Opportunities Intermediate Language Powerbook, Michael 

http://www.aleax.it/py4prog.pdf
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Dean, Elizabeth Sharman, Anna Sikorzynska and Hanna 
Mrozowska 

3. Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori 
Anglisht-Shqip-Anglisht 

 

3Z2. Menagjimi i rrejtave   

Qëllimi i kursit është që të japë studentëve informacion në lidhje 

me: 

• Wireless LAN 

• Kalimi në LAN 

• Routing në LAN 

• LAN Virtual   

• Filtrimi i Pakove 

• Të mjediset heterogjene 

Lit. 
1. Computer networking; top doën approach featuring internet, 
3’d edition. Jim Kurose, Keith Ross addison-ëesley, July 2004 
2. Network management fundamentals, Copyright 2007 cisco 
systems, Inc 
3. Adrian shehu: Telekomunikacionet,Tiranë  
4. Annabel.Z.DoDD: The essential Guide to Telecommunications; 
Fourth Edition 2005 indiana UsA 

3Z3. Interfejsët e shfrytezuesit   

Qëllimi i kursit është që t’i japë studentëve informacion në lidhje 
me krijimin e aplikimeve me përdorues ndërlidhës multi-
gjuhësor . Ripërdorimi i komponentës grafike (të tilla si dritaret, 
dialogjet, butonat, përdorim, etj). Mundësitë e Layouts, 
grafika dhe teknikat e vizualizimit. Ngjarje-shtyrë proceset dhe 
dizajn të programeve për paradigmën Model-View-Controller. 
Lit. 

1. Ben Shneiderman, Catherine Plaisant - Designing the User 
Interface, Strategies for effective Human-Computer Interaction, 
5th edition, 2010. 

3Z4. Serveri Windows 

Qëllimi i kursit është që t’i japë studentëve informacione rreth 
konfigurimit dhe të administrimit të Internet-
standarde sistemeve server (mail, Web, FTP, serverat DNS, 
etj) dhe ndërveprimin e tyre. Hyrje në teknologjinë e serverat e 
aplikimit të internetit: skriptet, shabllonet, këmbëngulje, seanca. 
Lit. 

1. Windows Server 2008 For Dummies – (2008) Ed Tittel and 
Justin Korelc 

2. The Complete Guide to Windows Server 2008 – (2009) John 
Savill 
 

4O1. Programimi i aplikacioneve për 
serverë 

Qëllimi i kursit është që t’i jap studentëve informacion në lidhje 
me krijimin e softuerit në mjedise të rrjetit. Programimi fole për 
krijimin dhe përdorimin e objekteve të shpërndara. Krijimi 
i aplikacioneve në servera me vëmendje Web Application e 
arkitekturës n-shtresore. Projektimi dhe Implementimi i 
shërbimeve të Internetit. 
Lit. 
3. DARREN NEIMKE ASP.NET 2.0 Web Parts in Action 
4. Richard Blum C# Network Programming 
5. C# Data Security Matthew MacDonald & Erik Johansson, 

ISBN=1-86100-801-5, 2003 
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4O2. Grafika kompjuterike dhe 
procesimi i imazheve 

Qëllimi i kursit është që t’i jap studentëve informacion në lidhje 

me bazat 

eGrafika kompjuterike: tubacionit pasqyrim, modelimit gjeometri

k, sistemetkoordinojë dhe transformimet, ndriçim dhe mbrojtje 

nga drita, të hartës Cilësi. 

Bazat e përpunimit të imazhit me: digjitalizimin dhe teorema 

e mostrave, imazhet gri dhe ngjyra (modele ngjyra), 

sekuenca imazhit, operacionet e pikëve shkallë, fusha), 

filtra në domenin e frekuencave,  hapësinor dhe nxjerrjen tipar, të 

segmentimit imazhit dhe klasifikimit. 

Lit. 
1. Fundamentals of Computer Graphics, Peter Shirley, Michael 

Ashikhmin, Steve Marschner 
2. Image Processing: The Fundamentals by Maria Petrou 

 

4O3. Menagjimi i projekteve 

Qëllimi i kursit është që të japë studentëve informacion në lidhje 

me: 

I) Projekti përkufizim • Punë në rutinë • Projekt • 

Strukturat organizative të projektit, ii) Llojet e 

projektit dhe  Klasifikimi • • përmbajtjen 

e klientëve pozita.Përsëritja e 

përfshirë njësitë organizative • shkalla e vështirësisë III) 

Menaxhimin e Projektit • Përcaktimi dhe 

karakteristikat • menaxher i projektit dhei tij / detyrat e saj • 

Llojet e lidershipit • Koha - Konflikti und menaxhimin e IV) 

ciklitJeta • Përcaktimi • caktimin • zbatimi • mbaron V) menaxhi

min e projekteve •Detyra e projektit • Planifikimi • organizata • 

Menaxhimi i rrezikut • fusha analiza •kontrollin e 

Pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje të bëjnë dallimin 

midis detyrave rutinë dhe detyrave të projektit . 

Të përdorin hapat e punës dhe sekuenca • Të dallojnë detyrat 

dhe punët e anëtarëve të ekipit • Përshkruani modelet e 

 organizimit. Metodat përpunuar si në kohë dhe menaxhimin 

e konfliktit • Të zbatohen detyrat themelore kontrolluese. 

Lit. 
1.  Muhamet Mustafa, Menaxhmenti i projekteve 

investive, Prishtinë, 2004 
2.  Suzana Panariti , Menaxhimi i Projekteve,Tiranë 2004 
3. Weiss, J.W., and Wysocki, R.K. 5-Phase Project Management 

4O4. Matematika 2 

Qëllimi i lëndës është që të sigurojë një kuptim të problemeve të 

veçanta në trajtimin e detyrave matematikore dixhitale 

në kompjuter .Njohja e metodave 

themelore numerike për zgjidhjen e problemeve të tilla si futjadhe  

përafrimi dhe sistemet lineare në dritën 

e kufizimeve (gabim efikasiteti) është baza 

përaftësi për hartimin dhe analizimin e algoritmeve numerike. 
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Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptojnë më tej përfitimet praktike të matematike në Shkencat 

Kompjuterike 

të ketë një pasqyrë në një njohuri 

themelore në matematike numerike, 

përdorin metoda themelore numerike për zgjidhjen e 

problemeve të tilla si ndërshtie, përafrimi dhe sistemet lineare 

në gjendje të përdorin formula matematike, në mënyrë për të 

zgjidhur problemet në shkenca kompjuterike (Programim). 

Lit. 
Matematika II, prof.dr. Isak Hoxha. 

4Z1. Interaksioni Njeri - Kompjuter 

Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve informacion në lidhje 
me ndërveprim human-kompjuter  i cili është një disiplinë të bëjë 
me hartimin, vleresimin dhe zbatimin e sistemeve  kompjuterike 
 interaktive për përdorim njerëzor dhe me studimin 
e fenomeneve të mëdha që rrethojnë ata. 
Lit. 
1. Human-Computer Interaction, Edited by Alain Dix, Janet Finlay, 

Gregory D. Abowed, Russel Beale 
Pearson Prentic Hall, Publishers,2004 

4Z2. Verifikimi dhe validitimi i 
softverit 

Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve informacion në lidhje 

me Verifikimit e programit dhe Validitetin si dhe cilësinë 

 softverike. Një dorë e shembuj konkrete, temat e mëposhtme: -

 Testimi Software (njësi, integrimi, sistemin, testimi 

iperformancës) - Inspektimi Software (certifikatë 

lindjeje Software, Static Kodi Burim Analiza) - Metodat formale të 

meta, deklaron Dizajn nga Kontratës) Nga pikëpamja e 

inxhinierisë softuerike  zbatimi i këtyre teknikave në modele të 

ndryshme të zhvillimit të softuerit (Test Zhvillimi i nxitur, V-

Model) është analizuar. 

Lit. 
2. Ian Sommerville: Sofware Engineering 9th Edition, Addison-

Wesley, 2011 
3. Roberta Russell & Bernard W. Taylor, III:  Operations 

Management 5th Edition, John Wiley &Sons, Inc., 2006 
4. Sid Kemp, PMP: Quality Management  Demystified, McGraw-

Hill, 2006 
5. David Gustafson: Theory and  Problems of  Sofware Engineering, 

Schaum’s Outlines,   
      McGraw-Hill, 2002   

4Z3. Menagjimi i kualitetit në TI 

Metodat e menaxhimit të ciklit të cilësisë software jetës do të 
paraqitet 
Lit. 
1.  Sid Kemp, PMP: Quality Management  Demystified, McGraw-

Hill, 2006 
2. David Gustafson: Theory and  Problems of  Sofware Engineering, 

Schaum’s Outlines,   
      McGraw-Hill, 2002   

4Z4. Gjuha Angleze 4   
Studentët do të mësojnë lëndën e kursit të nivelit të 

avancuar në gjuhë angleze duke praktikuar 
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shqiptimin, shkrimin, aftësitë punë, në përmirësimin e të 

dëgjuarit e tyre dhe të kuptuarit të gjuhës angleze në të  

folur. Studentët do të studiojnë teknika biseduese dhe  

praktikojnë këto teknika përmes dialogjeve të  strukturuara, me   

improvizim të dialogut dhe bisedave praktikë në çifte. Ky nivel ka 

për qëllim përgatitjen e studentëve për të arritur 

550 pikë në TOEFL ose ekuivalente. 

Lit. 
1. Opportunities Upper-Intermediate: Students' Book, Michael 

Harris, Anna Sikorzynska, David Mower 
2. Opportunities Upper-Intermediate Language Powerbook, David 

Mower, Michael Harris, Anna Sikorzynska 
3. Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori 

Anglisht-Shqip-Anglisht 

5O1. Kompjutimi mobil 

Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve informacion në lidhje 
me kufizimetteknike dhe të tjera e, 
informatikë informatikë Celular: të automjetit informatikë dhe 
informatikën  e mjeteve lëvizëse . 
Lit. 
1. Mobile Computing, Raj Kamal 
2. Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile 

Applications with UML and XML, Reza B'Far 

 

5O2. Siguria në TI 

Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve informacion në lidhje 
me sistemet e informacionit, të bazave të të dhënave dhe 
aplikimeve të shpërndara në rrjet janë bërë të përhapur në 
botën komerciale e sotme, organizatat dhe individët të njohin 
rëndësinë e sigurisë për sistemet inxhinieri, operacion dhe 
administrimi. 
Në veçanti, të vendosur gjithnjë në rritje dhe zhvillim të 
teknologjive të internetit në mbështetje 
të ndërlidhjes dinamike dhe komunikimin në mes 
të komponentëve softuerike dhe pajisje të lëvizshme kërkon 
një nivel të lartë të sigurisë 
Në këtë leksion ne do të merren kryesisht me nivelin 
e sigurisë aplikimit. Kjo përfshin temat në vijim: 
Bazat e kriptografisë 
Primitives kriptografike 
Protokollet kriptografike 
Autenticiteti i Përdoruesit 
Qasja e Kontrollit 
Menaxhimi i sigurisë 
Siguria dhe Software Secure Coding 
Faktori Njeri në Siguri 
Lit. 

1. IT Security Metrics : A Practical Framework for Measuring 
Security & Protecting Data,  Lance Hayden 

2. Computer and Information Security Handbook (The Morgan 
Kaufmann Series in Computer Security) by John R. Vacca and 
John R. Vacca 

5O3 Zhvillimi i lojrave 
Ky kurs përmban të gjitha elementet përkatëse 
të shpikur dhe programimin e një lojë 2D. 
Temat përfshijnë grafika 2D, animacion, interaktive dhe UI, 
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tinguj platformë 2D,përplasje, Ait, skripting, këmbëngulje ... 
Lit. 

1. The Game Maker's Apprentice: Game Development for 
Beginners by Jacob Habgood and Mark Overmars 

2. The Game Maker's Companion by Jacob Habgood and Nana 
Nielsen 

5O4. Inteligjenca artificiale 

Kjo është një hyrje në teorinë dhe praktikën e inteligjencës 
artificiale. Ajo mbulon fusha të tilla si arsyetim të pasigurisë, të 
mësuarit, natyrore, vizion gjuhën dhe robotikën. 
Kursi gjithashtu shpjegon disa nga idetë më të fundit në këtë 
fushë, duke përfshirë simuluar Pjekja, kërkim kujtim-
kufizohet, ontologjitë globale, rrjetet dinamike të besimit, 
rrjeta neurale, programim induktiv logjikë, teoria kompjuterike,të 
mësuarit dhe të nxënit përforcim. 
Lit. 

1. Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), 
Stuart J. Russell 

2. Artificial Intelligence: A Systems Approach (Computer 
Science), M. Tim Jones 

 

5Z1. Takimet dhe negociatat 

Qëllimi i lëndës është që t’i jofroj studentëve informacion në lidhje 
me takimet e kursit dhe negociatat synon të pajisë 
studentët me aftësitë e nevojshme të kërkuara për 
planifikimin, organizimin dhe kryerjen e takimeve në gjuhën 
angleze.Kjo lëndë ka një fokus të fortë mbi aftësitë e të folurit, që 
do të thotë se shumë kohëdo të jetë i përkushtuar për punën në 
grupe në të cilat takime do të simuluar.Përveç kësaj, studentët do 
të fitojnë fjalorin specifik dhe fraza tipike që përdoret shpesh në 
takime, si dhe të dhëna teorike të nevojshme 
për sukses planifikuar (dhe duke marrë pjesë në) takime. 
Lit.  

1. The Negotiation Fieldbook, Second Edition: Simple Strategies to 
Help You Negotiate Everything by Grande Lum 

2. 9 Ways to Create a Win-Win Negotiation with Speakers 
(Meeting Planning) by Jeff Davidson 

 

5Z2. Marketingu Online 

Qëllimi i klëndës është që t’i bëjë studentët në gjendje të 
identifikojnë nevojat e konsumatorëve, dhe mësojnë ata të 
komunikojnë informacion rreth produkteve dhe shërbimeve për 
klientët potencial.  Lënda  përfshinë studimin në fushën 
e hulumtimit të marketingut,  marrëdhënieve publike, sjellja 
e konsumatorit dhe marketingunndërkombëtar. Individët duhet 
të zhvillojnë aftësitë krijuese, analitike dhe udhëheqje të 
funksionojë në këtë fushë. Studentët mësojnë edhe si 
të organizojnë dhe 
të planifikojnë fushatat efektive reklamuese duke 
përcaktuar kërkesën e publikut për shërbimet dhe produktet. 
Lit. 

1. The McGraw-Hill 36-Hour Course: Online Marketing 
(McGraw-Hill 36-Hour Courses) by Lorrie Thomas 

2. Marketing in the Age of Google: Your Online Strategy IS Your 
Business Strategy by Vanessa Fox 

 

5Z3. Programimi për sisteme 
Qëllimi i lëndës është që t’i ofroj studentëve informacion se si 

të bëjnë supozimenë lidhje me hardware dhe pronat e tjera të 
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sistemit që shkon në program, dhe shpesh do të shfrytëzojnë ato 

prona (për shembull, duke përdorur një algoritëm që është i 

njohur të jetë efikas kur përdoret me hardware specifik), si dhe 

një nivel të ulët gjuhë programimi apo gjuhë 

programimi dialekt është përdorur që: 

mund të veprojë në burime shtrënguar mjedise 

është shumë efikas dhe ka pak kohë të humbur lart 

ka një bibliotekë të vogël Runtime ose asnjë fare 

lejon të drejtpërdrejtë dhe kontrollin e "para" mbi qasjen e 

kujtesës dhe rrjedhën e kontrollit lejon  

programues shkruani pjesë e programit direkt në gjuhën 

e kuvendit. 

Lit. 
1. System Programming with C and Unix, Adam Hoover 

 

6O1. Dokumentimi dhe hulumtimi   

Qëllimi i kursit është që t’i ofroj studentëve informacion se si ata 

mund të jenë në gjendje për të mbledhur informacion në mënyrë 

që të krijojë strukturë të gjitha llojet e projekteve hulumtuese, të 

organizojnë procesin e kërkimeve si i tillë, për të përgatitur dhe e 

përdorin atë. Fokusi kryesor i kësaj lënde është, struktura  

organizimi, përgatitja, kërkimore dhe mësimi  aftësive,  zona  

tradicionale  praktikë e dokumentarë, titujt e punës, dijes së 

informacionit apo menaxherët e përmbajtjes, ekonomisë së 

informacionit,  specialist informacionit,  studiues informative etj 

,studentëve do të mësojnë ndër të tjera  edhe një pasqyrë në 

programet kërkimore, një përshkrim i hulumtimit të kontratës, të 

dhëna kërkimore për raportetdhe hetimet (i brendshëm dhe të 

jashtëm), një prezantim të profilit të Universitetit kërkimore. 

Lit. 
1. Research and Documentation in the Electronic Age by Diana 

Hacker  
2. Research Writing Simplified: A Documentation Guide (7th 

Edition) by Raymond H. Clines 
 

6O2. Prezantimet efektive    

Kjo lëndë synon të zhvillojë aftësitë e nevojshme në mënyrë që 
të jetë në gjendje që me sukses të mbajë një prezantim.  
Sistematikisht  studentët marrin pjesë  nëpër fazat kryesore 
të prezantimeve, nga planifikimi dhe futjen në përfundimin dhe 
trajtimine pyetjeve. Deri në fund të këtij afati studentët  duhet 
të përmirësuar aftësitë e tyre prezantuese në mënyrë që të jenë në 
gjendje të japin një prezantim të qartë, të organizuar mire 
Lit. 

1. The Exceptional Presenter: A Proven Formula to Open Up and 
Own the Room by Timothy J. Koegel 

2. Presentation Zen: Simple Ideas on Presentation Design and 
Delivery by Garr Reynolds 

 

6O3. Tema e diplomës / Projekti final 
 
Teza e bachelor është një punë profesionale dhe të 
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pavarur të studentëve nësemestrin e 6-

të me 18 kredite /ECTS. Qëllimi i tezën baçelor është që të bëjë 

studentët në gjendje të aplikojnë njohuritë dhe aftësitë 

e fituara gjatë studimit në detyra praktike profesionale. Teza si të 

tilla duhet të thellojë njohuritë dhe aftësitë e një studenti në një 

zonë profesionale (Inxhinieri Softveri, Softver  Deizajni  dhe 

Teknologji Internet) dhe për të treguar se studenti ka zhvilluar një 

kapacitet për të mendim të pavarur analitik. 

 

Në tezën Bachelor studentët duhet të jenë në gjendje 

të dokumentojë kontributin e tyre individuale në formë 

të dokumentacionit të shkruar. Ky dokument duhet të 

përfshijë rëndësinë e problemit të temës, marrëdhënien e tij 

për çështjen e njohurive ekzistuese, ose hipoteza, 

metodologjinë, rezultatet dhe diskutimin. 

Teza  e procesit bachelor  fillon me të kontaktuar profesorin 

e lëndës nga fusha e  interesit dhe duke rënë dakord mbi temën e  

specilazimit. 

Derisa tema dhe mbikqyrësi janë caktuar, një kërkesë zyrtare për 

temë duhet të dorëzohen në institutin përkatës.  Ky instituticion 

 konfirmon temën dhe emëron mbikëqyrësin  

dhe instruktorin për dizertacione. 

6Z1. Strukturat e dizajnit   

Një model projektimit është një zgjidhje e 
përgjithshme rripërdoruese për një problem zakonisht ndodh në 
oftver dizajn . Një model projektimit nuk është një dizajn të 
përfunduar që mund të transformohet direkt në kodin. Në 
këtë lëndë studentët, do të përqendrohet kryesisht në Objecktet e 
orientuara në  modelet e projektimit që zakonisht 
tregojnë marrëdhënie dhe ndikimet e ndërsjellta midis klasave ose 
objekteve, pa specifikuar klasat e fundit të aplikimit ose objekte që 
janë të përfshira. Studentët cmësojnë edhe si 
të ripërdorin modelet e projektimit e cila ndihmon për të 
parandaluar çështje delikate që mund të shkaktojnë probleme të 
mëdha dhe përmirëson lexueshmërinë  kod për koduesit dhe 
arkitektë të njohur me modele.Nxënësit duhet të jenë në gjendje 
për të, dizajn strukturë dhe për të prezantuar projektin në 
arkitekturën mikro-prototipike. 
Lit. 

1. Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented 
Software by Richard Helm, Erich Gamma, John Vlissides and 
Ralph Johnson 

2. Design Patterns Explained: A New Perspective on Object-
Oriented Design (2nd Edition) by Alan Shalloway 

 

6Z2. Ndërmarrësia 

Kjo  lëndë është një studim të funksioneve të biznesit duke 

përfshirë format e pronësisë së biznesit, mjediset e biznesit, etikën, 

menaxhimin, të  prodhimit, marketingut, tregjet financiare, 

kontabilitet, dhe interesat globale. Ky kurs ofron 

sipërmarrës potencial me një kuptim të çështjeve të 

përbashkëta ligjore të hasuranga ana e pronarit të 
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biznesit. Studentët do të zbatojë konceptet e mësuara për të 

zgjedhur strukturën e tyre të biznesit, të kenë mundësinë për 

të kushtet e kontratëstë negociatave dhe të jetë në gjendje për të 

përcaktuar rregullat e qeverisë përkatëse për biznesin e tyre të 

interesit. 

Lit. 
1.  Entrepreneurship by William D. Bygrave and Andrew 

Zacharakis 
2. Entrepreneurship by Robert D. Hisrich 

6Z3. . Modelet e biznesit elektronik 

Modelet  e-Busines  janë ndoshta aspekti më i diskutuar dhe më 

pak e kuptuar në web. Ka aq shumë për të folur rreth asaj se 

si web ndryshon modelet tradicionaletë biznesit. Ky kurs ka për 

qëllim të shpjegojë të ndryshme e-biznesit kategori me sisteme të 

brendshme Biznes, Ndërmarrja e komunikimit, 

elektronike Tregti), si dhe disa e-biznesit modele (Bli në 

Internet, E-commerce, e-prokurime, e-Ankand, tregje nga pala e 

tretë  , etj.) Kjo lëndë  i ofron studentëve edhe një kuptim 

të dizajnit të shërbimit, kryesisht dizajn online-të shërbimeve . 

Lit. 
1. E-Business and E-Commerce Management: Strategy, 

Implementation and Practice (4th Edition) by Dave Chaffey 
2. E-Business: Strategic Thinking and Practice by Brahm Canzer 
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7.5 Teknologji Informative dhe Telekomunikimi 

Qëllimi i Programit 

Ndërlidhja e Teknologjis Informative dhe e Telekomunikimit çdoherë e më shumë 

është praktika. Aplikimet e reja  janë vazhdimisht duke u ngritur në lidhjen e procesimit të të 

dhënëve të sigurta  dhe komunikimin e bazave të të dhënave: nga zgjidhja e operatorëve të 

sistemeve hekurudhore dhe rrugore dhe për sigurinë e trasnferit elektronik të parasë kah 

përkrahja vendore e pacientit dhe pleqërisë. 

Ndërmarrjet dhe autoritetet kanë përparsi madje edhe më shumë kuptueshmëri të 

rrjetit komunikues dhe Web faqeve dinamike, ashtu siq kërkohet  për lidhje të aplikimit të 

WEB Faqes, sistemeve portale dhe punës online. 

Karakteristika e shkallës së lëdës  është  specializimi opcional  në fushën e 

“Aplikimit të Sigurisë në IT”,”Web Inxhinering” ose”Telekomunikim”.Studentët duhet ta 

zbatojn njohurinë  teorike që e kanë fituar në edukim gjatë(Industri)një semestri të caktuar 

dhe gjatë punës në projekt. 

Programi i studimit i ofron studentëve perspektivë tërësore, gjithashtu eksperizë 

teknike me elemente ekonomike dhe aftësi të punoj në grup, elemente që kërkohen jo vetëm 

në arsimim por edhe në profesion. 

Objektivat e Mësimit 

Në fillim të studimeve studentëve do t’i ofrohet njohuri themelore në teknologjinë 

informative,programim, dhe matematik,dhe por nuk kufizohet ekonomiku.Krahas kësaj, 

studentët do të specializojn, varësisht nga inetreset e tyre personale. 

Në të gjithë katër semestrat e studimit, studentët do të merren me bazat teorike të 

matematikës, informatikës, teknologjisë digjitale, elektronikën si dhe disa aspecte ekonomike 

si komunikimi dhe menaxhimi. Gjuha Angleze është njëra nga mjetet opcionale. 

Në vitin e parë të studentimeve studentët do të njoftohen me: 

 

- Bazat e teknologjisë informative me fokusim në sensorët, mikrokontrollorët, 

teknologji TCP/IP si dhe bazat e elektronikës. 
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- Bazat e Matematikës dhe komunikimit të të dhënave 

- Bazat e arkitektures se kompjutereve dhe sistemeve operative 

 

 

 

 

Në vitin e dytë të studimeve studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë: 

- Matematikën e Avansuar(analizat,statitstikat,kodimi). 

- Teknologjija Informative e Avansuar(Transmisioni,metodat e 

telekomunikimit,teknologjija e avansuar e IP). 

- Programimi i Avansuar objekte i orientuar në analiza  dhe dizajnim,software 

inxhinering). 

 

Në vitin e tretë studentët do të jenë në gjendje të zhvillojnë dhe aplilkojnë: 

- Sigurinë në TI 

- Web Ingjinjeringun 

- Databazat 

- Telekomunikimin 

- Gjithashtu do të njoftohen me disa aspekte ekonomike të cilat do ti pregatisin 

ata për tregun e punës.  

- Hulumtimi i Tregut 

Aktualisht nuk ekziston ndonjë hulumtim i dallueshëm i tregut lidhur me ndërlidhjen 

e tregut të punës të këtij program studimi. Megjithatë, ekziston një vlerësim i sektorit të 

teknologjisë  informative dhe telekomunikimit(ICT) në Kosovë, një shërbim i 

shumëllojshëmrisë i ndërlidhur me zhvillimin,punën me porosi dhe përdorimin e softverit dhe 

hardverit dhe shërbimet dhe produktet që jan dorëzuar nëpërmjet rrjetit të telekomunikimit( 

edhe me zë dhe me të dhëna) që është zhvilluar me kërkesën e USAID/Kosovë. 

Objetkivat e vlerësimit ishin përgjigjia e dy pyetjeve: 

- A janë pjesët e sektorit të ICT në Kosovë që kanë potencial dalluese që të 

rriten në ardhurat e punëtorëve të cilat mund të rriten nëse detyrimet kryesore 

janë adresuar? 
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- Sa ka mundësi që përpjektjet e USAID ta ndihmojnë sektorin e ICT në 

përfitime të përgjithshme të rritjes ekonomike në Kosovë? 

Ekipi  ka përdorur faktorët e përgjithshëm tipik për përdorim të identifikimit të 

sektorëve afarist të caktuar  për ndihmën e rritjes së ekonomisë. Këta faktor më pas janë 

modeluar për sektorin e ICT të bazuar në përvojën e projekteve tjera të rritjes ekonomike dhe  

karakteristikat e sektorit. Ekipi gjithashtu ka përdorur qasjen SWOT nëpërmjet infromatave 

dhe analizave të mbledhura  si psh. Identifikimim I fuqisë, dobësitë, mundësitë dhe 

kërcënimet e sektorit. Gjithashtu është e vështirë të ndahet sektori I ICT qartazi në nënsektore 

të pavaruara, ekipi ka nalizuar në përgjithsi IT(Teknologjin Informative-duke nënkuptuar 

punën e lidhur me aplikimin e softverave dhe hardverave të kompjuterave) nga 

telekomunikimi(duke nënkuptuar dispozitat e zërit, bazën e të dhënëve dhe shërbimet me 

video nëpërmjet rrjetit të telekomunikimit, qoftë Internetit(IP) apo rrjet e telefonave mobil). 

Ata kanë ardhur gjithashtu në përfundim se IT e kombinuar me sektorin e 

telekomunikimit paraqitet më e fortë se sa sektori i IT vetë.Ata janë më tepër optimist lidhur 

me potencialin për këtë sektor që të jenë konkurrent, e sidomos kur kombinohen me 

përpjekjet e fuqizimit dhe zhvillimit të vlerës së shtuar të kenë një përparësi të zgjerimit të 

rrjetit të shërbimit të telefonis mobile. 

Në Kosove ekzistojn 3 shërbime kryesore të Internetit(ISP):IPKO,Kujtesa dhe PTK-

në. 

Gjithashtu në Kosovë ekzistojn 11 kompani kryesore të ICT që funksionojn në 

Kosovë (Comtrade,Komtel,Isoft,Ipko,Rrota,Cactus,Pronet,LogicPlus,Microsoft,Kujtesa,Anti-

Kos).Duket se detyrimi kryesor për këtë sector është edukimi dhe trajnimi: përmirësimet e 

rrgullta të kapaciteteve në telekomunikim;sipërmarrje më e fuqishme në sektor dhe aftësitë 

afariste. Është shumë mirë e njohur që këto kompani kanë shumë zbrastësira kryesishtë me 

stafin professional.. Njëra nga arsyet mund të jetë programimi ingjinerik i varfër i ofruar nga 

Universitetet e tanishme në Kosovë. 

Në Kosovë  janë disa Universitete(publike dhe private) të cilat ofrojnë programe të 

ndryshme në Shkencën Kompjuterike dhe Teknologjike.Universiteti i Prishtinës (Fakulteti i 

Matematikës dhe Fakulteti Teknik) ofrojn dy programe kryesisht të orinetuara në 

softver.Fakulteti Teknik gjithashtu ofron një program të ri në Mekatronik,Por të gjitha këto 

programe janë pjesërisht të ngjajshme me programet tona të propozuara. 

Universitetet private kryesore që ofrojn programe në Shkencën Kompjuterike dhe 

Teknologjike janë UBT (Universiteti për Biznes dhe Teknologji), AAB-Riinvest gjithashtu 

Iliria.Megjthatë programet e ketyre Universitetetve  janë në disa marrëdhënie  me disa 

Universitete nga jashtë vendi(rasti I UBT),nuk ka indikacione të ndonjë të arriture të lartë 

lidhur me tregun e punës dhe nevojat e shoqërisë. 

Sipas USAID-it shkollat Ingjinerike në Kosovë mund të kenë baza, for shumë larg 

prapa aftësive teknike për punë. Bazuar në anailzat e tyre sektori IT vetë tani për tani ofron 

vetëm potencial të vogël me ndikim ekonomik por ICT është sektor premtues me ndikim të 

madh ne zhvillimin ekonomik në të ardhmën në Kosovë.Mëtutje, ky program studimi ka për 

qëllim të ofroj këtyre kompanive dhe shoqërisë në përgjithësi, staf profesional me qëllim të 

bërjës së tyre konkurrues me kompanitë e ngjajshme Evropiane në nivel botëror. 
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Modifikimet 

Në mënyrë që ti përmbushim rekomandimet e bëra nga grupi i expertëve gjatë 

vizitës së fundit, si dhe për të përmirësuar qualitetin e nxënies janë bërë ndyshimet si në 

vijim: 

 

- Përmbledhjet e rezultateve mësimore janë përfshirë në tabelën e përmbajtjes 

së planprogramit, me përshkrimet e plota në sillabuset individuale 

- Shpërndarja dhe unifikimi i moduleve në mes të dy programeve të shkencave 

kompjuterike si dhe programeve të tjera ku ka mundësi është implementuar 

- Janë prezantuar lëndët zgjedhore duke zvogëluar kështu numrin e tejmadh të 

lëndëve obligative 

- Numri i orëve të mësimit të asistuar dhe i ECTS-ve është përshtatur 

- Puna praktike në industri është limituar si pjesë e temës/projektit final nëse 

nevojitet 

- Lëndët juridike janë larguar 
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Kurikula 

Bachelor i shkencës: Teknologji informative dhe telekomunikimi  
Viti I - Semesteri I dhe II, viti akademik 2012/2013  

No. Lënda S ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  1O1. Matematika 1 O 6 60 Isak Hoxha 

2.  1O2. Paisjet elektronike O 6 60 Besim Limani 

3.  1O3. Teknologjia digjitale O 6 60 Agni Dika 

4.  
1O4. Bazat e bartjes së 
informatave 

O 6 60 Astrit Hulaj 

5.  1O5. Gjuhë Angleze 1 O 3 30 Murteza Shllaku 

6.  1Z1. Programimi E 3 30 Avni Islamaj 

7.  1Z2. Ekonomi E 3 30 Drita Krasniqi 

8.  2O1. Mikrokontrollerët O 6 60 Mentor Hamiti 

9.  2O2. Teknologjia TCP/IP O 6 60 Arsim Susuri 

10.  2O3. Senzorët dhe Interfejsët O 6 60 Arbnor Pajaziti 

11.  
2O4. Arkitektura e 
kompjuterëve dhe sistemet 
operative 

O 6 60 Nysret Demaku 

12.  2Z1. Gjuhë Angleze 2 E 3 30 Murteza Shllaku 

13.  2Z2. Komunikimi ndërpersonal E 3 30 Diedon Dorambari 

14.  
2Z3. Struktura organizative e 
kompanisë 

E 3 30 Drita Krasniqi 

 Total ECTS   60   

Përfshin 9 lëndë obligative dhe 3 prej 5 lëndëve zgjedhore 
 

Viti i II - Semesteri III and IV 

No. Lënda Statusi ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  3O1. Metodat e transmetimit O 6 60 Arsim Susuri 

2.  3O2. Menagjimi i projekteve O 6 60 Petrit Hasanaj 

3.  
3O3. Teknologjitë e avancuara të 
IP-ve dhe rrjetave 

O 6 60 Haxhi Lajqi 

4.  
3O4. Sistemet operative në kohë 
reale 

O 6 60 Nysret Demaku 

5.  3Z1. Ingjinieringu softverik E 3 30 Valon Raça 

6.  3Z2. Gjuha Angleze 3 E 3 30 Murteza Shllaku 

7.  3Z3. Strukturat e motivimit E 3 30 Diedon Dorambari 

8.  
3Z4. Kërkesat në dizajnimin e 
sistemeve 

E 3 30 Arbnor Pajaziti 

9.  
3Z5. Analiza dhe dizajnimi i 
orientuar ne objekte 

E 3 30 Arsim Susuri 

10.  
4O1.Sistemet dhe rrjetat e 
telekomunikimit  

O 6 60 Arianit Maraj 

11.  4O2. Matematika 2 O 6 60 Xhevat Krasniqi 

12.  
4O3. Autentifikimi dhe 
kriptografia 

O 6 60 Haxhi Lajqi 

13.  
4O4. Konceptet dhe integrimi i 
sistemeve të rrjetave të 
sofistikuara 

O 6 60 Astrit Hulaj 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 118 - 
 

14.  4Z1. Bazat e statistikës E 3 30 Fitore Avdullahu 

15.  4Z2. Gjuhë Angleze 4 E 3 30 Murteza Shllaku 

16.  4Z3. Teknikat e interaksionit E 3 30 Petrit Hasanaj 

17.  
4Z4. Krijimi i dokumenteve 
teknike 

E 3 30 Faton Berisha 

 Total ECTS  60  
 

Përfshin 8 lëndë obligative dhe 4 prej 9 lëndëve zgjedhore 
 
Viti III - Semesteri V dhe VI  

No. Lënda Statusi ECTS Orë Bartësi i lëndës  

1.  5O1. Bazat e të dhënave O 6 60 Ermir Rogova 

2.  5O2. Siguria në rrjetat e TI-ve  O 6 60 Ilir Bytyqi 

3.  5O3. Konvergjenca në rrjeta O 6 60 Astrit Hulaj 

4.  
5O4. Veglat për siguri në 
internet 

O 6 60 Haxhi Lajqi 

5.  5Z1. Menagjimi i kualitetit E 3 30 Fisnik Ismaili 

6.  
5Z2. Përmbajtja statike e Web-
ingjinieringut 

E 3 30 Valon Raça 

7.  5Z3. Menagjimi i informacionit E 3 30 Erçan Canhasi 

8.  
5Z4. Investimet dhe 
Financimet 

E 3 30 Drita Krasniqi 

9.  
6O1. Përmbajtja dinamike e 
Web-ingjinieringut 

O 6 60 Valon Raça 

10.  
6O2. Koncepte të 
telekomunikimit mobil 

O 6 60 Arjanit Maraj 

11.  
6O3. Tema e diplomës / 
Projekti final 

O 12 
 

Various 

12.  
6Z1. Menagjimi i shërbimit të 
TI-ve 

E 3 30 Astrit Hulaj 

13.  
6Z2. Menagjimi i sigurise në 
internet 

E 3 30 Ilir Bytyqi 

14.  6Z3. Kontrolla E 3 30 Bekim Berisha 

 Total ECTS  60  
 

Përfshin 6 lëndë obligative temën e diplomës / projektin final dhe 4 prej 7 lëndëve 

zgjedhore 
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Përmbledhja e Përmbajtjes së Lëndëve 
 

1O1. Matematika 1 

Qëllimi i lëndës është që t’i ofroj  studentëve njohuri themelore në logjikën 

matematike (deklaratat dhe logjika kallëzues), fondacione formale, të 

Moduloarithmetik, identifikimin e (pseudo-) numrat kryesor 

(Fermat,Carmichael, ...), Faktorizimin, zhvillimi seri dhe bazat 

e grafikë kompjuterike. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptoj përfitim praktik të matematike në Shkencat Kompjuterike të ketë 

në pasqyrë në një njohuri themelore në logjikën matematikore dhe analizimeve 

 për të përdorur  formula matematike, në mënyrë për të zgjidhur problemet 

në shkenca kompjuterike  (Programim). 

Lit.  
2. Matematika I, prof.dr. Isak Hoxha. 

 

1O2. Paisjet elektronike 

Qëllimi i kursit është që të marrë një njohuri  themelore për bazat e inxhinierisë 

elektrike, pronat themelore të gjysmë përçuesve dhe qarqeve të integruar dhe 

zmadhues p.sh. operative), të qarqeve themelore me zmadhues operative (të 

përmbysur / jo-përmbysës, përforcues integrues, krahasuese) dhe të 

tyre fushat e aplikimit. Studentët të kuptojnë kushtet kryesore të inxhinierisë  

elektrike dhe elektronike dhe ata janë në gjendje të karakterizojë dhe 

analizuar rrjete të thjeshta elektrike. Studentët e di komponentët dhe 

linja themelore elektronike, të cilat janë aplikuar 

në thelb sistemin çdo elektronik dhe ata janë në gjendje të përcaktoj 

specifikimet karakteristike dhe kufijtë për një kërkesë të dhënë. 

Aplikacionet praktike janë dhënë në ushtrimet në paralele në leksion. 

 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

përdorur një njohuri themelore të fituara në lidhje me bazat e 

inxhinierisë elektrike 

në gjendje të karakterizojë dhe analizuar rrjete të thjeshta elektrike 

kuptojnë dhe të përdorin  qarqeve themelore  elektronike, të cilat janë aplikuar 

në thelb sistemin çdo elektronik. 

Lit. 

1.  ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY - Robert Boylestad, Louis 

Nashelsky, PRENTICE HALL. 

2. SCHAUM’S OUTLINE OF THEORY AND PROBLEMS OF ELECTRIC 

CIRCUITS – Mahmood Nahvi, Joseph A. Edminister, McGRAW-HILL. 2005. 

3. Elektronika, Luciana Toti; Elektronika , Rozeta Mitrushi/Tirane 
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1O3. Teknologjia digjitale 

Qëllimi i kursit është që të marrë kuptim në bazë të logjikës binare dhe 

aplikimin e saj. Studentët mësojnë numrin e përfaqësimit binare 

dhe përfaqëson i numrave në mënyra të ndryshme. Rrjetet Logjike 

 shpjegohen duke bërë  zgjerminr e sistemeve 

sekuenciale sinkroneologjikë duke prezantuar shtete (makinë shtetërore). 

Studentët do të mësojnë edhe bazat e algjebrës   Boolean, si dhe funksionet 

logjike e variablave në porta logjike dhe qarqeve, 

shprehjeve algjebrike e qarqeve logjike. Thjeshtëzime të 

dy algjebrike dhe me Karnaugh Diagrami Veitch, prezentimeve numër, 

të panënshkruara, ato plotesojne, plotësojnë dytësorët nënshkruan 

dhe vlerën absolute, pika qarkullueses. Shtim në 

nivel porta (addergjysmë, nepërkë e plotë). Konvertimi në mes, 

i dhjetore binar dhe heksadecimal.CMOS teknologji. Flip Flops, sistemet sinkro

n logjikë sekuentale . Arkitektura kompjuterike, komandat e thjeshta montuese. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptojnë dhe të përdorin logjikën binar dhe zbatimi i saj 

kuptuar dhe përdorur algjebrën Boolean, si 

dhe funksionet logjike e variablave në porta logjike dhe qarqeve, 

shprehjeve algjebrike e qarqeve logjike 

shkruaj komandat e thjeshta montuese. 

Lit. 
1. Dr. Agni H. DIKA, Qarqet Kompjuterike Kombinuese, UP, Prishtinë 
2. Moriss M. Mano,  Digital Design, ISBN-10: 0131989243 

 

1O4. Bazat e bartjes së 
informatave 

Qëllimi i kursit është që të merrni bazë të Dijes së teknikat themelore dhe 

modul themelore të komunikimit të të dhënave dhe të dhënat e rrjetit. Blerja 

e më të rëndësishme të TCP / IP protokollet dhe mënyrën e 

sistemeve operativ IP kurs. 

Studentët mësojnë Parimet e rrjetit (qark Switching, Packet switching), OSI 

model, Rrjetet Wide Area (X.25, ISDN, Kornizë, 

Relay, Bazat ATM), Parimet LAN,Ethernet Trashëgimia, High Speed 

Ethernet, Layer 2 Transparent Krijimi, TreeZënë Protokolli, Layer 2 Switching, 

VLAN, Layer 3 Routing). studenti merr pasqyrë të detajuar të teknikave të 

internetit dhe është në gjendje për konfigurimin dhe të veprojë Cisco IOS rrjetet 

e bazuara në IP. 

Parimet e transmetimit, Parimet Protokolli, e teknika TDM simbolit PDH, SDH) 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptojnë dhe të përdorin teknikat themelore dhe modulin bazë e të dhënave të 

komunikimit dhe rrjetit të të dhënave, për të marrë bazë 

të Dijes së teknikat themelore dhe modul themelore të komunikimit të të 

dhënave dhe të dhënat e rrjetit. për konfigurimin dhe të 

veprojë Cisco IOS rrjetet e bazuara në IP. 

Lit. 
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1. Barrie Sosinsky; Networking, Wiley Publishing, 2009 

2. Todd Lammle; Network +; Deluxe Study Guide, 2009,  

3. Shivendra S. Panwar, Shiwen Mao, Jeong-dong Ryoo dhe Yihan Li; TCP/IP 

Essentials, Cambridge University, 2004 

 

1O5. Gjuha Angleze 1 

Studentët do të mësojnë kursin themelor të gjuhës ngleze duke 

praktikuar shqiptimin, shkrimin për  aftësitë punë, në përmirësimin e të 

dëgjuarit e tyre dhe të kuptuarit të gjuhës angleze e folur. Studentët do 

të studiojnë teknika bisedash dhe për  të praktikuar këto 

teknika nëpërmjet dialogjeve  të  strukturuara, të improvizim it të dialogut dhe 

bisedave praktikë në çifte. 

4. Opportunities Elementary Student’s Book – Michael Harris , David Mower , 
Anna Sikorzynska 

5.  Opportunities Elementary  Language Powerbook – Michael Dean , Olivia 
Johanson  

6. Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-Shqip-
Anglisht 

1Z1. Programimi 

Qëllimi i kursit është që të marrë konceptet themelore të gjuhëve të 

programimit, në idetë themelore të programimit procedural duke përdorur 

gjuhën e programimit C, strukturën dhe zhvillimin e programeve, të dhëna të 

thjeshta dhe të dhënat e llojeve të strukturave statistikore. Për më 

tepër kurs përçon bazën e orientimit të 

objektit: Klasa dhe objekt, encapsulation, trashëgimia, dhe polymorphism duke 

përdorur C + +. 

Studentët kanë aftësitë themelore të programimit, janë në gjendje të kuptojnë 

problemet dhe zhvillimin e programeve. Duke bërë kështu që miratimi 

i njëmendim analitik është thelbësore. 

Studentët mund të strukturojë rrjedhat dhe zgjidhjen e problemeve të 

thjeshta duke përdorur C respektivisht C + + gjuhë programimi. Ata kanë 

fituar njohuri themelore në programimin e orientuar nga objekti. Ata mund të 

aplikojnë konceptet e, polymorfizm trashëgimi dhe mbështjelljes 

Në fillim të ushtrimeve një hyrje në programimin duke 

përdorur C respektivisht C ++ ndodh. Sinkrone me ligjërata e ushtrime 

të demonstrojnë me zbatimin e teorisë. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptojnë dhe të përdorin konceptet themelore të gjuhëve të programimit, 

në idetë themelore të programimit procedurial duke përdorur gjuhën e 

programimit C 

për të kuptuar problemet dhe zhvillimin e programeve 

Ata kanë fituar njohuri themelore në programimin e orientuar nga objekti. Ata 

mund të aplikojnë konceptet e, polymorfzmit, trashëgimisë dhe mbështjelljes. 

Lit. 
•  Y. Daniel Liang: Introduction to Java programming. Pearson Education, 2007.  
•  G. Dowek: Priciples of Programming Languages, Springer, 2009  
•  Westermann: Einführung in die Informatik I TUM Wintersemester 2009/2010  
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•  Bruegge: Einführung in die Informatik I TUM Wintersemester 2000/2001  
•  Morelli:  Java, Java, Java: Object-Oriented Problem Solving, Prentice Hall  
•  Stroustrup: Die C++ Programmiersprache, Addison Wesley  
•  Ullenboom: Java ist auch eine Insel, Galileo Computing,  ISBN 978-3-8362-1146-8   
•  Broy: Informatik: Eine grundlegende Einführung – Programmierung und  
Rechnerstrukturen, Springer Verlag,          ISBN 3-540-63234-4 
 

1Z2. Ekonomi 

Qëllimi i kursit është që të marrë njohuri ndërlidhese  themelore 

të makroekonomisë, parimet e ekonomisë, konceptet ekonomike dhe 

sistemet ekonomike, si dhe zhvillimin e tyre historik. 

Studenti merr njohuri të detajuara në Parimet e ekonomisë, 

Sistemet ekonomike - struktura ekonomike, struktura ekonomike e Kosovës, 

faktorët e prodhimit, i tregut dhe çmimeve, të parave dhe monedha ciklit, 

ekonomik dhe rritjen ekonomike, politikën e buxhetit, të tregtisë së jashtme dhe 

integrimit evropian. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

merr informacion të detajuar në Parimet e ekonomisë, 

Sistemet ekonomike - Strukturat ekonomike, struktura ekonomike e Kosovës 

kuptojnë faktorët e prodhimit, i tregut dhe çmimeve, të 

parave dhe monedha ciklit, ekonomik dhe rritjen ekonomike, politikën e 

buxhetit, të tregtisë së jashtme dhe integrimit evropian. 

Lit. 

1. Ahmet Manqellari, Hyrje në Ekonomi, 2007Tiranë 
2. Esmeralda Uruçi, Mikro Ekonomia, 2004 Tiranë. 
3. Rudiger Dornbusch & Stanley Fischer, Makro Ekonomia, Botim 

Ndërkombëtar, 2000 
4. Shyqri Llaci&Jorida Tabaku, Qeverisja e korporatav, 2008 

 

2O1. Mikrokontrollerët 

Objektivat e kursit janë zgjidhja e problemeve të thjeshta me dizajnimin e 

harverit dhe softverit. 

Studentët do të zgjidhin një shembull me një hardver të dhënë (Primer2, STM32 

- ARM Cortex M3) duke programuar kontrollerin në C. Bazat e 

mikrokontrollerëve (8051), komponentët e një mikrokontrolleri actual 

(kohëmatësi, NVIC, ADC, UART,..) dhe LCD display. 

 

Lit. 

1. Dr. Agni H. Dika, Qarqet kompjuterike kombinuese 1, 
2. Dr. Agni H. Dika, Qarqet digjitale sekuenciale, 
3. D. V. Hall, Microprocessors and digital systems, McGraw-Hill 
4. S. MacKenzie, The 8051 microcontroller, Prentice-Hall 

 

2O2. Teknologjia TCP/IP 

Qëllimi i kursit është që të marrë njohuri dhe të kuptuarit e bazat në të dhënat e 

komunikimit dhe teknologjisë neto. Njohja e TCP / IP protokollet e përbashkëta 

dhe sistemin e IP kurs.Nxënësi është në gjendje për konfigurimin dhe të 
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administrojë Cisco IOS router rrjetet e bazuara në 

Studenti merr njohuri të detajuara në Teknologjisë IP (TCP / 

IP Protokol Suite,RFC), IP, i drejtuar Forwarding IP, IP në 

detaje (IP, ICMP, ARP, PPP), Transport Layer (TCP 

/ UDP), Performance TCP, IP Routing (RIP, OSPF, CIDR, BGPHyrje) 

TCP / IP Administrata: BOOTP, DHCP, TFTP, SNMP, DNS, 

TCP / IP Aplikacione standarde: Telnet, FTP, 

Email dhe SMTP, HTTP WWW dhe 

Cisco IOS-, Konfigurimi i Router Cisco, të përqëndrohet në OSPF Routing 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

të ketë një pasqyrë të bazave në të dhënat e komunikimit dhe teknologjisë neto 

mësojnë dhe të përdorin protokollin TCP / IP, 

performanca TCP, IP Routing për konfigurimin dhe të 

administroj Cisco IOS router në rrjetet e bazuara . 

Lit. 
1. Sh. S. Panwar, Sh. Mao, J. Ryoo, Y. Li - TCP/IP Essentials - A Lab-Based 

Approach, 
2. Cambridge University Press – 2004 
3. Networking - A Beginner's Guide - Bruce A. Hallberg, Fifth Edition, 2010 
4. Comptia Network + - Deluxe Study Guide, Todd Lammle, 2009 
 

2O3. Senzorët dhe Interfejsët 

Qëllimi i kursit është që të marrë një njohuri themelore të 

Elektonikës. Studentët janë të aftë të karakterizojë dhe analizuar thjeshtë 

Qarqeve. Studentët e di komponentin  themelore dhe 

Qarqeve elektronike, të cilat janë shumë shpesh të aplikuara në sistemet 

elektronike dhe ata e dinë karakteristikat e performancës dhe faktorë 

kufizues të operacioneve. Nxënësit janë të familjarizuar me 

parime të ndryshme të sensorëve dhe varg tipik i aplikimit 

Studenti merr njohuri të detajuara në matjen e jo-elektrike sasi parime të 

ndryshme të elektro-mekanike sensorë janë paraqitur. Për më tepër  ndërfaqe të 

qarqeve, autobus dhe sistemet analoge në konvertues dixhital, si dhe masa për 

vompensimin e efekteve të ndërhyrë, siq janë jo-linearet  apo varës i 

temperaturës) do të demonstrohet. Me anë të shembujve, siq janë sistemet 

udhëzuese të trafikut) parimet dhe faktorët kufizues do të tregohet në një 

mënyrë praktike. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

Studentët janë të aftë të karakterizojë dhe analizuar qarqeve të thjeshta. 

për të kuptuar parimet e ndryshme të sensorëve dhe varg tipike e aplikimit 

të bëjë shembuj (p.sh. sistemet udhëzuese të trafikut) 

Lit. 
1. Sensors and signal conditioning, Ramon Pallas-Areny, Wiley, Spring 2011. 
2. Ian Sinclair - Sensors and Transducers, Third Edition, Plant a Tree, 2001. 
3. Ekbert Hering -  Heinrich Steinhart u.a. – Taschenbuch der Mechatronik, 
Fachbuchverlag Leipzig, 2005. 
4. W. Bolton – Mechatronics – Electronic Control Systems in Mechanical and 
Electrical Engineering, 3rd Edition, Pearson, Prentice Hall, 2003.  
6. SIEMENS: Magnetic Sensors. Application Notes 10.98. 
7. Analog Devices: Sensorseminar Autumn-Winter 1999. 
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2O4.  Arkitektura e 
kompjuterëve dhe sistemet 
operative 

Qëllimi i kursit është që të prezantoj arkitekturën themelore të strukturave të 

përdorura në sistemet e TI në një nivel abstrakt. Fokusi është vendosur mbi 

sinkronizimin e proceseve paralele dhe problemet e 

përfshira konkurrencën. Pas paraqitur konceptet e planifikimin, ndërton të tilla 

si semafores, përjashtimet reciproke, monitoron dhe vargëzon  përpunimin e 

tyre. Bazat teorike janë forcuar me anë të shembujve praktike për 

t'u zbatuar në sistemet operative siWindows XP, Linux dhe Solaris. Kjo nuk 

është objektivi i kursit për të identifikuar funksionet e një sistemi operativ të 

veçantë, por është më tepër për të shpjeguar strukturat e 

përgjithshme themelore. 

Studenti merr njohuri të detajuara në Hyrje në gjendjen e teknologjive të 

artit për pushtet informatikë të përmirësuar dhe të dhënave të 

xhiros në IT sistemetmoderne. Konceptet e përgjithshme 

të ndërfaqeve brendshme dhe të jashtme, detyrat e sistemeve operative, 

menaxhimit të pajisjes, planifikimin,konkurrencën dhe sinkronizimin e procesit. 

Një mësimit në distancë pjesë e kursit do të mbulojë problemet 

dhe zhvillimet të reja nga tema e ligjëratës, ndërsa në shembuj praktike 

të trajnimit në rradhë,cakton teori  të procesit të sinkronizim që do të studiohet. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptojnë konceptet e përgjithshme të ndërfaqeve brendshme dhe të jashtme, 

detyrat e sistemeve operative, menaxhimit të pajisjes, 

planifikimin, konkurrencën dhe sinkronizimin e procesit. 

përdorin dhe për të kuptuar konceptet e planifikimin, ndërton të tilla si 

semafor, përjashtimet reciproke, monitoron dhe vargëzon  dhe bënë 

sinkronizimin e procesit. 

Lit. 
1. Computer Organization and Architecture By William Stallings  /  Eight 

edition  
2. Essentials of Computer Architecture By Douglas E. Comer, Pearson Prentice 

Hall 
3. Computer Organization and Design By David A Patterson and John L 

Hennessy 

 

2Z1. Gjuha Angleze 2 

Studentët do ta mësojn lëndën gjuhës angleze  të   nivelit të ndërmjetëm  duke 

praktikuar shqiptimin, shkrimin dhe  aftësitë për punë, në përmirësimin e të 

dëgjuarit e tyre dhe të kuptuarit të gjuhës angleze në të  folur. Studentët do 

të studjojnë teknika bisedash dhe t’i praktikojnë  këto teknika përmes dialogjeve 

të  strukturuara, të improvizim të dialogut dhe bisedave praktikë në çifte. 

Lit. 
6. Opportunities Pre-intermediate Language Powerbook  

Patricia Reilly, Michael Dean, Anna Sikorzynska , Hanna Mrozowska 
4. New Opportunities Pre-Intermediate Students book 

David; Harris, Michael; Sikorzynska, Anna Mower 
5. Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-Shqip-

Anglisht 

2Z2. Komunikimi Studenti është i vetëdijshëm për modelet personale, e di fuqinë e vet dhe 
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ndërpersonal potencialin e përmirësimit, e di bazat e komunikimit efektiv dhe profesional, i 

kontrollon sjelljet e tij / saj personale të komunikimit dhe lidh ato në 

njohuri nga teoritë e komunikimit, është e njohur me teoritë e motivimit, e 

bën një dallim në mes motivues dhe faktorëve të higjienës, dallon tij 

/ saj strukturat motivuese, 

e di në lidhje me kapacitetin e motivimit për përmirësimin e prodhimit, e di 

sedisa teknika të prezantimit dhe si t'i përdorin ato (është në gjendje të japë 

shembuj për përdorimin e tyre), lidh njohuri nga teoritë e të 

mësuarit me / saj tij strategjive të të mësuarit vetë. 

Qëllimi i kursit është qartësimi i masën dhe arsyet e kursit; konstatim i 

përbashkët i theks të subjektit; Bazat 

e komunikimit efektiv dhe profesional;teoritë 

e komunikimit; Window Johari, rregullat reagimet, stereotipet, teoritë e të 

mësuarit; teknikat e trajnimit kujtesës, strategjitë e të mësuarit, rëndësia e 

proceseve krijuese, teknikat e prezantimit, futja vetë duke bërë një kolazh me 

aspektet themelore të prezantimit. 

Lit. 
1. Hargie, O., & Dickson, D.  (2004).  Skilled interpersonal communication: 

Research, theory, and practice (4th Edition).  New York, NY: Routledge 

 

2Z3. Struktura organizative e 
kompanisë 

Studentët janë tashmë të njohur me bazat e ekonomisë. Qëllimi i kursit është që 

të njoh studentët me biznesin dhe ligjore di-sië ndërmarrjet e tilla si: 

teoritë themelore, llojet, objektivat dhe format ligjore të ndërmarrjeve. 

Studenti merr njohuri të hollësishme në lidhjet më të rëndësishme në mes të 

proceseve ekonomike, bazat e ekonomisë, konceptet ekonomike dhe sistemet 

ekonomike. Studentët mësuan për të kuptuar këto pika në një kontekst  historik 

dhe zhvillimin. Në këtë kurs studentët të mësojnë mënyrën operative 

të shoqërive dhe llojet e pronësisë të biznesit dhe gjithashtu do të 

mësohen nga një mikroekonomike, një kuadri ligjor dhe një 

këndvështrim operacional. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

merr pasqyrë të hollësishme në lidhjet më të rëndësishme në mes të proceseve 

ekonomike, bazat e ekonomisë, konceptet ekonomike dhe të sistemit ekonomik 

mësojnë mënyrën operativ e kompanive dhe llojet e pronësisë të biznesit dhe 

gjithashtu do të mësohen nga një mikro ekonomike, ligjore 

dhe një këndvështrim operativ 

Lit. 
1. B.Ramosa;Bazat e Menaxhimit,Prishtinë,2007 
2. B.Ramosaj :Teste ,Ushtrime  dhe Raste Srudimore,Prishtine 2007 
 

3O1. Metodat e transmetimit 

Qëllimi i kursit është të dinë teknikat aktuale transmetimit të sinjalit dhe 

strukturave dhe parimin e sistemeve të komunikimit. 

Studenti merr njohuri të detajuara në: vazhdueshëm në kohë / Diskrete me 

kohë sinjalet, spektra, kohë lineare , sistemet, invariant  përgjigje të 

Frekuencave, niveli,sinjalet ndërhyrje, kapacitetii Kanalit, të Inter symbol 

interferencës, Baseband / kalimi i sinjalit transmetimi i valëve, Linja e kodeve, 
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teknikat dixhitale ulje të meta, FSK, QAM,PSK; OFDM), teknikat 

e shumëfishta qasje (TDMA, CDMA, FDMA, SDMA), Bazat e qark dhe pako 

ndërrues. 

Lit. 
1. I.A. Glover, P.M. Grant - Digital Communications. Prentice Hall   
2. Tarmo Anttalainen - Introduction to Telecommunications Engineering. Artech 

House  
3. Salem Lepaja - Telekomunikacioniet, Authorised Lectures. University of Prishtina   
4. Leon W. Couch - Digital and Analog Communication Systems. Pearson Prentice 

Hall 
 

3O2. Menagjimi i projekteve 

Qëllimi i kursit është që të kuptojnë opsionin strategjik të projekteve për 

strukturat organizative. Studentët njohur ndërkombëtare të themeluara-

specifike të projektit proceset dhe metodat. 

Studenti njeh objektivin, për të marrë një njohuri themelore teorike dhe 

shembuj të konvertimit nga praktika dhe kthyer këtë në një 

projekt konkret ushtrim. 

Studenti merr njohuri të detajuara në afat të Projektit dhe të menaxhimit të 

projektit qasja; fushëveprimin e projektit dhe analiza –përmbajtja e 

 simbolit GW); analiza palëve të interesuara, planifikimin e 

Rezultateve; Struktura e projektit Plani i (GW)Specifikimi i paketës 

së Punës; afati kohor mi plan  (GW); tabelë Bar; Plani i rrjetit;organizimi i 

projektit, struktura e komunikimit; Përshkrimet e rolit të projektit 

;diagram Funksioni, burimet Projekti plan; Kostot e planit të projektit 

(GW)dokumentacioni i projektit. 

Lit. 
4.  Muhamet Mustafa, Menaxhmenti i projekteve investive, Prishtinë, 

2004 
5.  Suzana Panariti , Menaxhimi i Projekteve,Tiranë 2004 
6. Weiss, J.W., and Wysocki, R.K. 5-Phase Project Management 

3O3. Teknologjitë e avancuara 
të IP-ve dhe rrjetav 

Qëllimi i kursit është që të marrë një pasqyrë në lidhje me teknologjitë e 

përparuara, njohuritë IP në mekanizmat themelore, Bazat  për hetimet 

e veta pas kërkesave të biznesit, Bazat për të kuptuar foto e madhe 

Studenti merr Arkitekturë detajuar pasqyrë e internetit, të BGP, multicast IP, 

IPv6,MPLS, VoIP und QoS 

Lit. 
1.  F. Kurose & Keith W. Ross, Computer Networking 

 

3O4. Sistemet operative në 
kohë reale 

Qëllimi i kursit është që të marrë një kuptim të përbashkët në lidhje 

me konceptet  përgjithshme të dizajnit hardware e të dhënave elektronike 

të përpunimit të sistemeve, si dhe konceptet themelore 

të arkitektura kompjuterike. Studentët kanë një njohuri themelore në lidhje 

me sistemet operative. Njohuri themelore në lidhje me funksionet OS 

(dhe parimet përcjellëse dizajn) është dhene. Kjo i lejon studentët të njohin dhe 

të kuptojnë efektet e gjatë operacionit të kompjuterëve dhe 

programeve përdoruesit. Njohuri në lidhje me aftësitë dhe veçoritë e sistemeve 
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operative lehtëson kodim optimale e programeve të përdoruesit. Theks i 

veçantë është vënë mbi temën e temat paralele. Një pikë 

tjetër qendrore paraqet fitimin e përvojës me sistemin operativ UNIX. 

Studenti merr njohuri të hollësishme mbi konceptet 

e proceseve paralele(komunikimi proces, sinkronizimi, concurrency), studimet 

e rasteve e sistemit operativ UNIX, zhvillimin e 

njohurive bazë për funksionalitete sfond themelore të tilla si menaxhimin 

e kujtesës, MMU dhe të sigurisë. 

Lit. 
1. Real Time Operating System,Hermann Kopetz 
2. Design Principles for Distributed Embedded Applications, David A Patterson 

and John L Hennessy 
 Second Edition 

 

3Z1. Ingjinieringu softverik 

Qëllimi i kursit është të prezantojë aspektet teknike, organizative dhe 

ekonomike të software engineering. Modelet organizative strukturimin 

e zhvillimit të softuerit shpjegohen nëpërmjet modeleve të procesit, të tilla 

si modelin ujëvarë, model spirale dhe procesin e unifikuar. Përsa i 

përket aspekteve teknike të software engineering, sidomos brezi i 

sistemeve objekt orientuar dhe modelimit e tyre janë fokusuar në. 

Studenti merr njohuri të detajuara në Bazat e inxhinierisë softverike, konceptet 

e orientimit objekt (objekti klasë, metodat, mesazhet, etj trashëgim), 

orientimi Objekti me Java .Modelet e projektimit, analiza Objekt orientuar dhe 

dizajn  me UML proceset Softverike 

Lit. 

Ian Sommerville, Software Engineering 9th Edition, 2011 

3Z2. Gjuha Angleze 3 

Studentët do të mësohen nivelin e lartë të gjuhës angleze duke 

praktikuar shqiptim,shkrim aftësitë punë, në përmirësimin e të dëgjuarit e tyre 

dhe të kuptuarit të gjuhës angleze në të  folur. Studentët do 

të studiojnë teknikat biseduese dhe të praktikuar e këtyre teknikave 

 përmes dialogjevetë  strukturuara, me  improvizim të dialogut dhe bisedave 

praktikë në çifte. 

4. Opportunities Intermediate Student book, Michael Harris 
5. Opportunities Intermediate Language Powerbook, Michael Dean, Elizabeth 

Sharman, Anna Sikorzynska and Hanna Mrozowska 
6. Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-Shqip-

Anglisht 

3Z3. Strukturat e motivimit 

Qëllimi i kursit është që studentët të njoftimit të tij 

/ saj archetypes veta personale,e percepton forta dhe potencialin përmirësim, e 

di bazat e komunikimit efektivdhe profesionale, pasqyron sjelljen e vet të 

komunikimit dhe lidh atë në njohuritëshkencore të teorive moderne të 

komunikimit , e di se teoritë e motivuese, dallonnë mes të faktorëve 

të motivimit dhe parakushtet, e bën nga e tij / saj strukturat 

emotivuese, krahason strukturat motivuese në shqetësime të 

ndryshme / kompani /ndërmarrjeve, e di në lidhje me motivin e 
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mundshëm për kontributin efektiv, e di se faktorët të rëndësishme të proceseve 

të aplikimit të cilat kanë të të konsiderohet nga shqetësimet / kompanive /  

ndërmarrjeve  apo  rekrutuesve,  bën intervista e aplikimit, reflekton sjelljen e tij 

/ saj në dialogje, duket përmes aspekteve 

sociale në fushë: teknologji, menaxhimi dhe udhëheqja, modele organizimi, 

mjedisi (ekosistemet), zhvillon tij / saj idetë e veta dhe 

perspektivatpër këto tema. 

Studenti merr njohuri të detajuara në komunikim dhe negocim, teknikat e 

negocimit, ringjallë dhe do ta mbajë të punësuar, motivimin dhe de-

motivimi, të shkaktojë për të krijuar pakënaqësi në, ndryshimin e punës në mes 

faktorëve tëmotivimit dhe parakushtet, të strukturave të ndryshme 

të motivimit në shqetësimet/ kompanive / ndërmarrjeve, e zgjidhja e 

konflikteve dialogje: Bashkëpunimi osekonflikteve, prejardhje e konflikteve 

në jetën e përditshme, takim punonjës, të udhëheqjes dhe kontrollit, 

strategjitë e negociatave, të punës bashkimit dhe menaxhimit "Townsend" 

Lit. 
1. Work Motivation: History, Theory, Research, and Practice, Gary P. Latham 
2. Organizational Behavior 1: Essential Theories of Motivation and Leadership, 

John B. Miner 
 

3Z4. Kërkesat në dizajnimin e 
sistemeve 

Qëllimi i kursit është që të tregojnë studentët, të cilat mjete dhe veprime janë të 

nevojshme për të marrë kërkesat e përcaktuara mirë. Shtesë e Bashkimi i 

pjesëve të inxhinierisë, gjë janë paraqitur dhe shpjeguar bazuar në shembujt më 

të mirë praktikë. 

Në fund të kursit leksion studentët duhet të jenë në gjendje për të përcaktuar 

veprimet e duhura, që do të vijnë të kërkesave të përcaktuara mirë 

dhe gjurmimi për një produkt të ri ose softuer . 

Studenti merr njohuri të 

detajuara në prezantimin si kërkesat inxhinieri punon. Për më tepër të 

gjitha pjesë të rëndësishme të inxhinierisë kërkesë do të tregohet dhe diskutuar, 

duke përdorur shembuj të mirë praktikë. 

Studenti merr njohuri të 

hollësishme edhe në standardin IEEE P1220 përinxhinieri kërkesë, roleve dhe 

përgjegjësive në procesin e inxhinierisë kërkesë, aftësitë që janë të 

nevojshme për inxhinieri kërkesë të mirë, Integrimin e procesit 

të kërkesave në inxhinieri (në përgjithësi) sistemet e menaxhimit të tjerë të 

cilësisë, planifikimit, organizimit dhe menaxhimin e procesit të inxhinierisë 

kërkesë, praktikat më të mira në kërkesa  inxhinierike . 

Lit. 
2. Ernst, H.: Success factors of new product development, in Journal of 

Management Reviews., 4. Jg., 2002 S 1-40; 
3.  Brockhoff, K.: Die Beeinflussung der Entwicklungsdauer, in: Schmalenbachs 

Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Sonderheft 23, 1988, S. 1-42; 
4. Wagner, M. / Thieler, W.: Wegweiser füe den Erfinder, Berlin, 1994, S. 28; 
5. Software Engineering – Ian Sommerville, Eighth Edition, Addison Wesley. 
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3Z5. Analiza dhe dizajnimi i 
orientuar ne objekte 

Qëllimi i kursit është të marrë të njohur me Parimet e analizimin e 

kërkesave dhe zhvillimin e modeleve të softuerit  duke përdorur gjuhën 

e unifikuar modelimit. 

Studenti merr njohuri të detajuara në orientimin n ë objekt- të  analizave 

dhe projektimit. Kërkesat e para do të analizohen në mënyrë që 

të identifikojnë kërkesat funksionale dhe jo funksionale. Për më tepër, parimet 

e gjuhës modelimit të unifikuar dhe diagramet më të rëndësishme do të 

mësohen (të përdorur diagramin rast, vizatim klasës, vizatim rend, 

vizatim aktivitet dhe vizatim komponent), si simbol të tyre dhe kërkesave. 

Lit. 
1. Craig Larman – Applying UML and Patterns, Prentice Hall 2004 
2. Gamma, Helm, Johnson and Vlissides – Design Patterns, Addison Wesley 1995 
 

 

4O1. Sistemet dhe rrjetat e 
telekomunikimit 

Qëllimi i kursit është të dinë se sistemet aktuale të telekomunikacionit dhe për 

të kuptuar parimet e tyre funksionale. 

Studenti merr njohuri të detajuara në strukturën e sistemeve 

të komunikimit, qasja dhe rrjetet e gjera zonë, duke sinjalizuar, Hyrje 

në transmetimit optik, të komunikimit celular, bazat e telekomunikacionit në 

teori. 

Lit. 

1. Telekomunikacionet, Adrian Shehu, Shblu, Tiranë.  

2. Introduction to Telecommunications Netëork Engineering,. Tarmo , 

Anttalainen, 2nd  Ed. 

 

4O2. Matematika 2 

Qëllimi i kursit është që të sigurojë një kuptim të problemeve të veçanta në 

trajtimin e detyrave matematikore në kompjuter dixhitale .Njohja e metodave 

themelore numerike për zgjidhjen e problemeve të tilla si ndlidh  përafrimi dhe 

sistemet lineare në dritën e kufizimeve (gabim efikasiteti) është baza për 

aftësi për hartimin dhe analizimin e algoritmeve numerike. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

kuptojnë më tej përfitimet praktike të matematike në Shkencat Kompjuterike 

të ketë në pasqyrë në një njohuri themelore në matematike numerike 

përdorin metoda themelore numerike për zgjidhjen e problemeve të tilla si 

interpolim  përafrimi dhe sistemet lineare 

në gjendje të përdorin formula matematike, në mënyrë për të 

zgjidhur problemet në shkenca kompjuterike (Programim) 

Lit. 
Matematika II, prof.dr. Isak Hoxha. 
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4O3. Autentifikimi dhe 
kriptografia 

Qëllimi i kursit është që të jetë njohur me bazat dhe kërkesat e të prekshme e 

kriptografike. Aspektet teknike të dhënave të sigurisë dhe mbrojtjes janë 

paraqitur si  dhe situatën ligjore në përgjithësi. Pra, studentët do të jenë të 

aktivizuara për norma metodat kriptografike, të cilat kanë qenë në punë në 

projekte të ndryshme dhe aplikimet, si dhe për të zhvilluar dhe vlerësuar 

konceptet e sigurisë. Tema të tjera janë identifikimi i rreziqeve dhe kërcënimeve 

të sigurisë, të cilat ekzistojnë në LAN ose TCP / IP shtresa, metodat e mbrojtjes 

të rrjeteve të sulmuar potencialisht, për shembull nëpërmjet firewalls dhe 

sistemet e zbulimit ndërhyrje. Kursi do të japë një 

pasqyrë në elementet themelore, të cilat janë thelbësore për ndërtimin e IP-

protokollet e sigurisë. Në rrjedhën e ligjëratës protokolet kryesore të 

rëndësishme të sigurisë gjithashtu do të shpjegohet. 

Studenti merr njohuri të detajuara në parimet e kriptografisë si shifrim 

simetrike dhe asimetrike, si dhe siguria e të dhënave do të diskutohet. Temat 

kryesore janë për shembull procesi i shifrimit  dhe deshifrimit  e të 

dhënave,nënshkrimet digjitale, protokollet e përgjithshme kriptografike dhe 

fushën praktike të funksionimit të këtyre mekanizmave. Përveç aspekteve 

të lidhura me kyçe të menaxhimit si infrastrukturë të plotë të sigurisë do të 

adresohen. Shembuj konkrete të përdorimit janë paraqitur për ilustrim dhe për 

marrjen e njohur me funksionalitetin. Në kujdestari l studentët kanë 

mundësinë për të praktikuar qasjet e paraqitura më parë, duke më njohur me 

ta. Qasjet e analizave të shifrimit  mundshme do të diskutohen gjithashtu. 

Lit. 
1. Bruce Schneier Applied Cryptography, ISBN=0-471-12845-7, 1996 
2. Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone Handbook of 

Applied Cryptography , ISBN: 0-8493-8523-7 1996,  
3. Cryptograpfy Decrypted H.X. Mel & Doris Baker, ISBN=0-201-61647-5, 

200 
4. C# Data Security Matthew MacDonald & Erik Johansson, ISBN=1-86100-

801-5, 2003 
 

4O4. Konceptet dhe integrimi 
i sistemeve të rrjetave të 
sofistikuara 

Qëllimi i kursit është të kuptuarit e teknologjive IP me rëndësi aktuale dhe të 

ardhshme si VoIP, QoS, dhe VPN 

Studenti merr njohuri të detajuara në VoIP, QoS, të VPN etj 

Lit. 
1. Barrie Sosinsky; Networking, Wiley Publishing, 2009 
2. Franklin D. Ohrtman, Softswitch Architecture for VoIP, McGraw-Hill 
Networking, 2004 
 

4Z1. Bazat e statistikës 

Qëllimi i kursit është që të marrë një njohuri themelore 

të statistikave përshkruesedhe induktiv.Background Mundësia teorike do të 

shpjegohet. Në ushtrimeve nxënësit të mësojnë të aplikojnë metodat e 

diskutuara brenda kursit. 

Studenti merr njohuri të detajuara në statistikës deskriptive, teorinë e 
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probabilitetit,statistikat induktiv 

Lit. 
1.   Abdullah Zejnullahu, Fevzi Berisha, Matematika III,   
2.  Alex Himonas, Alan Howard, Calculus                                 
 

4Z2. Gjuha Angleze 4 

Studentët do të mësojnë lëndën e kursit të nivelit të avancuar në gjuhë 

angleze duke praktikuar shqiptimin, shkrimin, aftësitë punë, në përmirësimin 

e të dëgjuarit e tyre dhe të kuptuarit të gjuhës angleze në të  folur. Studentët do 

të studiojnë  teknika  biseduese dhe  praktikojnë këto teknika përmes dialogjeve 

të  strukturuara, me   improvizim të dialogut dhe bisedave praktikë në çifte. Ky 

nivel ka për qëllim përgatitjen e studentëve për të arritur 

550 pikë në TOEFL ose ekuivalente. 

Lit. 
4. Opportunities Upper-Intermediate: Students' Book, Michael Harris, Anna 

Sikorzynska, David Mower 
5. Opportunities Upper-Intermediate Language Powerbook, David Mower, Michael 

Harris, Anna Sikorzynska 
6. Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-Shqip-

Anglisht 

4Z3. Teknikat e interaksionit 

Qëllimi i kursit është për të mësuar nxënësit sa për njoftim e tij / saj tipet 

harkore të veta personale, e percepton, forcën dhe potencialin përmirësim, e 

di bazat e komunikimit efektiv dhe profesional, pasqyron sjelljen e vet të 

komunikimit dhe lidh atë në njohuritë shkencore të teoritë moderne 

të komunikimit, e di se teoritë e motivuese, dallon në mes motivues dhe 

faktorëve të higjienës, bën jashtë tij / saj strukturat 

e motivuese, krahason strukturat motivuese në shqetësime të 

ndryshme/ kompani / ndërmarrjeve, e di në lidhje me proceset e grupit-

dinamike, e di në lidhje me lloje të ndryshme të konflikteve 

dhe konflikti strategjitë e zgjidhjes, ka njohuri rreth vlerës dhe 

sistemet standarde përtej rajonin gjermano-folës. 

Studentët merr informacion të detajuar në bazat e komunikimit, perceptimit të 

vetë - Perceptimi i huaj, puna ekipore, model në grupe, vetë-vlerësimi dhe e 

pozicionuar në një grup, llojet e konflikteve, të strategjive për zgjidhjen e 

konflikteve, të komunikimit  ndërkulturor. 

Lit. 
1. Daniele Rimini – “The Management of Interpersonal Relationships - How to 

communicate effectively”   
2. Edizioni Martina, Professor of “Marketing of Tourist Services”  

 

 

4Z4. Krijimi i dokumenteve 
teknike 

Qëllimi i lëndës është që të marrë një kuptim të procesit të 

punës shkencore dheshkrimin e artikujve shkencore, (gjithashtu i krahasuar 

ato me të tjerët format edokumentacionit teknik) 

Studentët merr informacion të detajuar në kërkesat dhe procesin e kërkimit 

shkencor, struktura e raporteve shkencore, citate, kërko për literaturën 
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shkencore, analiza e punime shkencore, stilin e raporteve shkencore, krahasimi 

idokumentacionit të projekteve shkencore dhe të tjera teknike, p.sh. Kërkesat 

epërdoruesve (ose specifikim kërkohet) dhe funksionale (ose rënë dakord 

mbiobjektivin e) kërkesat. 

Studentët do të mbështetet gjatë seminarit dhe tezën e punës 

Lit. 
1. Barnum. Carol M. Usability Testing and Research. New York: Longman, 2002 
2. B. Horner, An Open Source DITA CMS for Technical Authoring, 
http://nldita2011.com/executive-tea/article-an-open-source-dita-cms-for-technical-
authoring/ 
3. Wev faqja e kursit: 
http://www.fberisha.org/courses/documentation/documentation.html 
 

5O1. Bazat e të dhënave 

Qëllimi i kursit është që të japë studentëve një konceptet themelore të Sistemeve 

të Menaxhimit të Baza e të dhënave, të dhënat e strukturave dhe të dhënat e 

Modeleve, nivelet e arkitektonike, Data-

base relacionale, algjebër relacionale,integritetin e të dhënave, 

të normalizimit, përpunimi transaksion, baza e t; dhbaza e të dhëvane  

shpërndarë, të dhënave të Sigurimit 

Studentët duhet të mësojnë njohuri bazë në teorinë e të dhënave bazë, duke i 

dhënë bazën teorike dhe përfitim praktik të teknologjive bazë të të dhënave. 

Pas kursit, çdo studenti pritet të jetë në gjendje të: 

praktikoj  dhe të përdorin njohuritë bazë në teorinë e të dhënave bazë 

kuptuar përfitim praktik të të dhënave teknologjive bazë 

përdorni një konceptet themelore të Sistemeve të Menaxhimit të Baza e të 

dhënave, të dhënat e strukturave dhe të dhënat e Modeleve, Baza e të dhënave 

 relacionale, normalizimit, përpunimi transaksion 

zbatimin e një projekti praktik bazës së të dhënave 

Lit. 
3. Database Modeling and Design, Fifth Edition: Logical Design (The Morgan 

Kaufmann Series in Data Management Systems) by Toby J. Teorey 
4. Fundamentals of Database Systems (6th Edition) by Ramez Elmasri and Sham 

Navathe 

 

5O2. . Siguria në rrjetat e TI-
ve 

Qëllimi i lëndës është një futur në bazat dhe të aplikimeve të prekshme e 

kriptografisë. Aspektet teknike të dhënave të sigurisë dhe mbrojtjes janë 

paraqitur si dhe situatën ligjore në përgjithësi. Pra, studentët do të jenë të 

aktivizuara për norma metodat kriptografike, të cilat kanë qenë në punë në 

projekte të ndryshme dhe aplikimet, si dhe për të zhvilluar dhe vlerësuar 

konceptet e sigurisë. Tema të tjera janë identifikimi i rreziqeve dhe 

kërcënimevetë sigurisë, të cilat ekzistojnë në LAN ose TCP / IP shtresa, 

metodat e mbrojtjessë rrjeteve sulmuar potencialisht, 

për shembull nëpërmjet firewalls dhe sistemet ezbulimit ndërhyrje.Kursi do të 

japë një pasqyrë në elementet themelore, të cilat janë thelbësore për ndërtimin 

e IP-protokollet e sigurisë. Në rrjedhën e ligjëratës protokolet kryesore të 

rëndësishme të sigurisë gjithashtu do të shpjegohet. 

Studenti merr njohuri të detajuara në Sigurinë e Informacionit, 
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Computer Security,Sigurisë Rrjeti; Kërcënimet dhe sulmet ndaj LAN-dhe TCP / 

IP-layer; Firewallsdhe teknikat futje Zbulimi; Elemente për End-to-End rrjetit të 

sigurisë: secret-Keyalgorithm (DES, , IDEA AES), publik-

Key Algoritmi (RSA, Diffie-

HELLMANN),Authentication dhe Integriteti (MAC, Hash, HMAC), 

Digital Signatur, ProtokolletSiguri IP: 

IPsec (AH-Protokolli, ESP-

Protokolli, Mode tunelit. Mode Transportit), IPsec SAMenaxhimi dhe Key Exch

ange (Ike), IPsec dhe NAT, SSL (Secure Socket 

Layer),PGP (Pretty Good Privacy), 

Kerberos Authentication, PKI (Infrastruktura Publik Key) 

Lit. 
1. Network Security Bible by Ronald L. Krutz and Eric Cole 
2. Security+ Guide to Network Security Fundamentals by Mark D. Ciampa 

 

5O3. Konvergjenca në rrjeta 

Qëllimi i kursit është të dinë bazat e teknikave switching, funksionalitetin 

e zë dhe pako Ndrrimi i sistemeve dhe dallimet dhe të pjesëve të përbashkëta 

të rrjeteve të telekomunikacionit të ndryshme (fiks, mobile për zërit dhe të 

dhënave). ModerneVoIP sistemeve si IMS dhe KMF janë paraqitur në 

detaje, shërbimet e tyre të përshkruar dhe në shembullin 

e telekomeve moderne konvergjenca e rrjeteve do të paraqitet. Avantazhet dhe 

disavantazhet dhe problemet e tranzicionit do të diskutohet dhe një vëzhgim në 

të ardhmen e telekomunikacioneve do të jepet. 

Studenti merr njohuri të detajuara në komunikim multimedia (audio, video), 

integrimin e rrjeteve të telekomunikacionit, kurs telekomunikacionit, evoluimin 

e telekomunikacionit: IMS dhe KMF,  rrjeti konvergjenca sot dhe nesër. 

Lit. 
1. Network Convergence: Services, Applications, Transport, and Operations 

Support by Hu Hanrahan 
2. Voice, Video, and Data Network Convergence: Architecture and Design, From 

VoIP to Wireless by Juanita Ellis 
 

5O4. Veglat për siguri në 
internet 

Qëllimi i kursit është që studentët mësojnë si të jenë të aftë  

për  të përshkruar  aktualisht  metoda të avancuara të sigurisë në terren  

IT-Siguria në mënyrë eksplicite, të njohin rrjedhjet sigurisë në konfigurohet 

rrjetet dhe të propozojë zgjidhje, për të kuptuar dhe zbatuar 

menaxhimit të sigurisë, krahasuar teknika të ndryshme aktuale VPN 

dhe norma nivelin e tyre të sigurisë, përshkruajnë funksionalitetin e 

arkitektura e vazhdueshme firewall, të ndërtuar 'globale' sigurinë e 

ndërmarrjeve 

  konceptimi i cili bazohet në kontrollin e pranimit të rrjetit 

Studenti merr njohuri të detajuara në nivel 2-

Security: ARP Mbrojtjes, Sulmet nëSTP dhe VLANs, VLANs Private, duke 

kufizuar norma, 802.1x dhe PAA, WLANSigurimit 

Parimet Firewall dhe Dizajn, TCP Mbrojtjes (interceptimit, SynCookies), 

tëFailover, çështjet Nat, Lists Access, Inspektimit,  në ndërhyrje në Autenticitetit 
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të përafërt shteror dhe ndërhyrje me forcë, zbulimi dhe parandalim. 

Lit. 
1. Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practitioners by 

Jason Andress and Steve Winterfeld 
2. Security Power Tools by Bryan Burns, Dave Killion, Nicolas Beauchesne and 

Eric Moret 
 

5Z1. Menagjimi i kualitetit 

Qëllimi i kursit është që të kemi një pasqyrë dhe të kuptuarit themelor 

tëmenaxhimit të cilësisë sipas ISO 9000 dhe EFQM / AFQM. 

Metodat më të rëndësishme të cilësisë së planifikuar një përmirësim dhe 

gjithashtu zbatimin e një sistemi të procesit të orientuar QM janë të njohura. 

Studenti merr njohuri të detajuara në Bazat e menaxhimit të cilësisë, 

Metodat dhe mjetet e Qm, menaxhimin e Procesit dhe optimization, 

ISO 9000standard të Qm, e TQM sipas EFQM / AFQM. 

Lit. 

1. Quality Management (2nd Edition) by Donna C. S. Summers 
2. Quality Management Demystified by Sid Kemp 

 

5Z2. Përmbajtja statike e Web-
ingjinieringut 

Një studim i koncepteve, parimet, teknikat dhe metodat e 

inxhinierisë Web. Temat përfshijnë kërkesat 

e modelimit inxhinieri dizajn arkitekturat dhe teknologjive, 

operacion testimin dhe mirëmbajtjen, e projektit Web menaxhimin, zhvillimin e 

aplikimit proces, përdorshmërisë dhe performancën dhe sigurinë 

e aplikacioneve web. Technologies, modele biznesi dhe strategji, 

dhe çështjet shoqërore të Web dhe Web Semantik janë diskutuar gjithashtu. 

Lit. 
1. Web Engineering: A Practioner's Approach by Roger S. Pressman and David 

Lowe 
2. Web Engineering: The Discipline of Systematic Development of Web 

Applications by Gerti Kappel, Birgit Prýýll, Siegfried Reich and Werner 
Retschitzegger 

 

5Z3. Menagjimi i 
informacionit 

Qëllimi i kursit është që të jetë njohur me njohuri të sistemeve të 

informacionit dhe të dhënave, si dhe sistemin e menaxhimit të informacionit, 

si një koncept të detyrueshëm. Studentët do të merrni informacion në lidhje 

me kërkesat për bazat e të dhënave dhe të dhënave për menaxhim 

Studenti merr njohuri të detajuara në qëllimet, detyrat, arkitektura dhe metodat 

e menaxhimit të informacionit, informacion, inxhinieri dhënave und proces të 

menaxhimit, menaxhimi i teknologjisë. Studimet e rasteve në grupe të vogla 

Lit. 
1. MASTER DATA MANAGEMENT AND DATA GOVERNANCE, 2/E by 

Alex Berson 
2. Principles of Data Management by Keith Gordon 
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5Z4. Investimet dhe 
Financimet 

Qëllimi i kursit është që të jetë njohur me parimet e kontabilitetit dhe të 

kontabilitetit të kostos, dy guret e themelit te kontabilitetin e korporatave. 

Studentët të forcuar njohuritë e tyre gjatë gjysmës së 5-të dhe të përpunuar më 

tej në temat e investimit dhe financimit. Për më tepër, ata do të njihen 

me metodat e ndryshme të financimit dhe buxhetimin e kapitalit që do të 

aplikohen me anë tëprogrameve të përshtatshme. Studentët pritet të 

kuptojnë pasojat e vendimevefinanciare dhe investimet që 

përfshijnë tërë korporatën. Përveç kësaj, studentët do të informohen në lidhje 

me financimin opsionet eprojekteve sipërmarrëse. 

Studenti merr njohuri të detajuara në proceset e biznesit: proceset 

financiare, Hyrje në investime dhe financim: Llojet e financimi   buxhetin 

 kapital , buxhetin kapital  me Financimin  Excel dhe sponzorizimin e 

projekteve sipërmarrëse 

Plani i biznesit 

Lit. 
1. Investment Analysis and Portfolio Management (with Thomson ONE - 

Business School Edition) by Frank K. Reilly, Keith C. Brown and Don M. 
Chance 

2. Finance for Non-Financial Managers (Briefcase Books Series) by Gene 
Siciliano 

 

6O1. Përmbajtja dinamike e 
Web-ingjinieringut 

Qëllimi i kursit është që të zbatojë kërkesat për përdorimin e shërbimeve 

tëavancuara të rrjetit të kompjuterit, si 

dhe të përdorin aplikacionet e standardeve më të fundit dhe më aktual dhe 

teknologjive. 

Studenti merr njohuri të detajuara në Gjuhëve në Web 

server (PHP, JSP, Servlets), Bazat e të kornizave JSPs në Web-

Inxhinierike, Server fytyra Java. 

Shërbime web me protokollet dhe XML me Java, veçanërisht WSDL, sapun 

dheUDDI. 

Lit. 
1. Web Engineering: A Practioner's Approach by Roger S. Pressman and David 

Lowe 
2. Web Engineering: The Discipline of Systematic Development of Web 

Applications by Gerti Kappel, Birgit Prýýll, Siegfried Reich and Werner 
Retschitzegger 

 

6O2. Koncepte të 
telekomunikimit mobil 

Objektivi kryesor i kursit është që të sigurojë një të plotë dhe gjendjen 

e njohurive të artit në fushën e komunikimit mobil. Theksi kursit është për 

strukturën dhe funksionin e sistemit të plotë. Një studim i hollësishëm 

i nënsistemeve që përbën sistemin e përgjithshëm është kryer. Njohuri teknike e 

dhënë në kurs në aspekte të ndryshme të sistemit do të 

ndihmojnë pjesëmarrësit për të kuptuar funksionimin e sistemit. Kjo do 

të ndihmojë në sigurimin ekspertizën e nevojshme të kërkuara nga industria.  

Lit. 
1. Mobile Telecommunications Protocols for Data Networks by Anna Ha 
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2. Mobile Telecommunications in a High-Speed World by Peter J. Curwen 

 

6O3. Tema e diplomës / 
Projekti final 

Në tezën Beçellor studentët duhet të jenë në gjendje të dokumentojë kontributin 

e tyre individuale në formë të dokumentacionit të shkruar. Ky dokument duhet 

të përfshijë rëndësinë e problemit të temës, marrëdhënien e tij për çështjen e 

njohurive ekzistuese, ose hipoteza, metodologjinë, rezultatet dhe diskutim. 

Procesi i temës së diplomës  beçellor  fillon me të kontaktuar profesor in 

e fushës të lëndës së  e interesit dhe duke rënë dakord mbi temën e tezës së 

specializimit. 

Pasi caktohet një temë dhe një mbikëqyrës , një kërkesë zyrtare temë duhet të 

dorëzohen në institucionin  përkatës. Institucioni  konfirmon temën dhe emëron 

mbikëqyrësin dhe instruktorin për tezën. 

 

6Z1. Menagjimi i shërbimit të 
TI-ve 

Qëllimi i kursit është që të marrë Kuptimi për IT menaxhimit të shërbimit, të 

kuptuarit e ITIL dhe ndërveprimin e proceseve. Vlerësimi dhe gjykimi 

i ITOrganizimi, Vlerësimi nga përfitimet e IT menaxhimit të 

shërbimit, dhënë nga bashkëpunimi pa probleme të 

proceseve ITIL detyrueshme. 

Studenti merr njohuri të detajuara në Hyrje të IT menaxhimit të 

shërbimit sipasmodeleve të ndryshme të referencës, duke u bazuar kryesisht 

në ITIL së ITBiblioteka Infrastruktura). Hyrje në proceset ITIL detyrueshme dhe 

kritereve tësuksesit për zbatim. Shembuj praktike për përdorim. 

Lit. 
1. Mobile Telecommunications Protocols for Data Networks by Anna Ha 
2. Mobile Telecommunications in a High-Speed World by Peter J. Curwen 

 

6Z2. Menagjimi i sigurise në 
internet 

Qëllimi i kursit është të mësojnë nxënësit të jenë në gjendje të 

përshkruajë metodat e avancuara të sigurisë në fushën e TI- 

Sigurisë në mënyrë eksplicite, njohin rrjedhjet e sigurisë në konfigurohet 

rrjetet dhe të propozojë zgjidhje, të kuptojnë dhe zbatojnë 

menaxhimit të sigurisë, krahasuar teknika të ndryshme aktuale VPN 

  dhe norma nivelet e tyre të sigurisë, përshkruajnë funksionalitetin 

e arkitekturave firewall të vazhdueshme, të 

ndërtuar 'globale' sigurisë konceptim ndërmarrje e cila është e bazuar 

në kontrollin e pranimit të rrjetit 

Studenti merr njohuri të detajuara në Pranimi kontrollit të rrjetit 

Menaxhimi i sigurisë: p.sh. Monitorimi, Protokollet e Menaxhimit, 

, Raportimi Auditimet, Korrelacioni i ngjarjeve, Politika e Kontrollit 

Mjekësinë Ligjore ,Komputer, VPN Technologies, Temat e 

zgjedhura Speciale:RFID Çështjet e sigurisë, e Drejta Digitale e Drejta e 

Menaxhimit (DRM). 

Lit. 
1. Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security Practitioners by 

Jason Andress and Steve Winterfeld 
2. Security Power Tools by Bryan Burns, Dave Killion, Nicolas Beauchesne and 

Eric Moret 
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6Z3. Kontrolla 

Qëllimi i kursit është të zgjerojë njohuritë e kontabilitetit të korporatave dhe 

kontabilitetit, si dhe kontabilitetin e kostos fituar nga studentët. Kjo 

njohuri është thelluar dhe zgjeruar për të përfshirë investimet 

dhe financimin. Përveç kësaj,studnetët  mësojnë metoda në mënyrë që të din se 

si proceset e biznesit janë planifikuar, vlerësuar dhe kontrolluar. 

Lit. 
1. The Essentials of Finance and Accounting for Nonfinancial Managers by 

Edward Fields 
2. Controlling Strategy: Management, Accounting, and Performance 

Measurement by Christopher S. Chapman 
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7.6. Gjuhë gjermane 

Qëllimet e programit 

Programi i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane  përgatit student për karrierë  në dy fusha 

të ndryshme: Atë  të Mësuesisë dhe Përkthimit 

Në dy vitet e para të programit, studentët do të ndjekin  ligjeratat e njëjta të cilat 

kryesisht janë të fokusuara në aspektin hyrës të gjuhës,  gjuhësisë, letërsisë dhe kulturës 

gjermane.  Ndërsa në vitin e tretë dhe të katër, studentët kanë mundësinë të zgjedhin profilin 

për specializimet: Në Mësimdhënie  apo Përkthim. 

Specializimi në profilin e Mësuesisë  

Studimet diplomike për specializimin në profilin e Mësuesisë për gjuhë gjermane ia 

mundëson studentëve ta organizojnë procesin e mësimit dhe mësimdhënies në gjuhën 

gjermane në grupe  me studentë të moshave të ndryshme dhe tipe të klasave të ndryshme. 

Komponenti themelor i programit universitar përbëhet nga ligjeratat profesionale  

duke përfshirë qasjet metodologjike dhe pedagogjike për mësimdhënie të gjuhës së huaj 

gjithashtu duke ngritur vetëdijen e studentëve të sistemit të Gjuhës  Gjermane. 

Specializimi në profilin e Mësuesisë ofron ligjerata në metodologjinë e 

mësimdhënies së gjuhës dhe praktikat e organizimit të mësimdhënies në shkollat e zgjedhura. 

Programi ka për qëllim t’i ofroj studentetve me aftësi të duhura të gjuhës dhe mundësoj  atyre 

të komunikojnë në mënyrë efikase dhe  funksionojnë në profesionin e tyre të zgjedhur; 

studentët për të hulumtuar dhe inkorporuar njohuritë e mjeteve dhe profesionalizmin 

organizativ të kërkuar për studimet e gjuhës dhe kulturës; frymëzon studentët të mendojnë në 

mënyrë kritike në traditën njerëzore lidhur me tekstet dhe gjuhën dhe mbrujtjen në student të 

ndryshimeve të natyrës pozitive të kulturës. 

 

 

Specializimi në Përkthim  

Qëllimi i drejtimit të  përkthimit është që t’i arsimoj përkthyesit si ndërmjetës në 

mes të gjuhëve dhe kulturave. Ata do të jenë ekspert në transmetimin e informatave dhe 

përmbajtjes nga një gjuhë në tjetrën, por gjithashtu edhe në formatin e tekstit. 
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Studentët do të mësojn lidhur me teorinë dhe teknikat e përkthimit dhe interpretimit, 

dhe do t’ju ofrohet përvojë kulturore e duhur dhe aftësi për karrier në përkthim dhe 

interpretim të konfernecave. 

Brenda këtij program studentët do të ndihmohen që të zbulojn kapacitetet e mësues 

të  gjuhës;ofron studenteve me aftësi të duhura gjuhësore që t’ju mundësohet atyre 

komunikimi efektiv dhe funksional në profesionin e tyre të zgjedhur; për të hulumtuar dhe 

inkorporuar njohuritë e mjeteve dhe profesionalizmin organizativ të kërkuar për studimet e 

gjuhës dhe kulturës; frymëzon studentët të mendojnë në mënyrë kritike në traditën njerzore 

lidhur me tekstet dhe gjuhën dhe mbrujtjen në student të ndryshimeve të natyrës pozitive të 

kulturës. 

Objektivat e Mësimit 

- Gjuha & Komunikimi, Të Shprehurit me Shkrim, Zhvillimi i Shkathtësive të 

avansuara në të shkruarit e gjermanishtës 

- Gjuha & Komunikimi. Leximi i Gjithëmbarshëm, Zhvillimi i shkathtësive të 

avansuara në të lexuarit e gjermanishtës 

- Gjuha & Komunikimi. Ndëgjimin e Gjithmbarshëm. Zhvillimi i shkathtësive 

të avansuara në të folurit  e gjermanishtës 

- Literaturë: T’i zhvilloj aftësitë e studentëve për ta përdorur terminologjinë e 

duhur gjuhësore, kultrore, apo analizat letrare. 

- Linguistika: T’i zhvilloj aftësitë e studentëve që t’i njohin përbërsit e 

ndryshëm që e bëjnë gjuhën gjermane t’i kuptoj vetitë sintetike  komplekse, 

dhe të analizoj dhe reflektoj ato në gramatikë. 

- Njohuri kulturore; Zhvillon diturinë e studentëve   të periudhave kryesore, 

zhanrin, autorët dhe lëvizjet e letërsisë gjermane brenda  kontekstit të tyre 

kulturor, intelektual dhe socio-politik. 

- Perspektivën globale dhe krahasuese: Të zhvilloj aftësinë e studentëve  ta 

ndërlidhin civilizimin dhe shoqërinë e folësve të gjermanishtës me ngjarjet 

në vendet tjera përrreth botës. 

Hulumtimi i tregut  

Studentët e  Departamentit të Gjuhës dhe Letërsis Gjermane, specializimin për  

shkollim e përfundojnë  edukimin e  tyre si individ me dituri efikase kulturore dhe sociale në 

fushat të ndryshme. Derisa një numër bukur i mirë i specializimeve të gjuhës gjermane do të 

zgjedhin të japin mësim-qoftë në nivelin e shkollës së mesme, apo pas diplomimit të duhur  

mund të punojnë në kolegj apo universitet. Theksimet në analizat tekstuale dhe aftësitë e të 

shkruarit do ta bëjë Gjuhën Gjermane specializim traditicional të fortë për shumë profesione, 

duke përfshirë gazetarinë, drejtësinë, shkrimin teknik, shkenca e bibliotekës, dhe 

llojllojshmërinë e fushave në biznesin botëror fusha në media dhe informim dhe turizëm 

gjithashtu në sa ma shumë instuticione publike. 
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Ekzistojn ofrues tjerë të Arsimit të Lartë në Kosovë të cilët ofrojnë program në  

Gjuhën dhe Letërsinë Gjermane. Megjithatë, program i specializimit të arsimit të Gjuhës 

Gjermane Beçellor i ofruar në Universitetin e Prizrenit është përzierje e ligjeratave të 

ndryshme që përgatit të diplomuar të duhur për Mësues qofshin ata në shkollat fillore apo të 

mesme. Është program më orinetim tregu i cili ofron lëndë të rangut të gjerë për pajisjen e 

studentëve me shkathtësitë e nevojshme teorike dhe praktike. 

Specializimi në Përkthim 

Studentët të cilët do të specializohen për Përkthim e përfundojnë  arsimimin e tyre si 

individ me dituri efikase kulturore dhe sociale në fushat e ndryshme. 

Të diplomuarit mund të punojnë si administrator, asistent apo përkthyes dhe 

interpretues në kompani, redaktor në shtëpi botuese etj. 

Me ngritjen e zhvillimit teknologjik dhe kërkesën e zhvillimeve të reja, gjithashtu 

kanë ngritur nevojën për qasje në literaturën e huaj ku përkthimi i kësaj bëhët i rëndësishëm 

për zhvillimet në shumicën e fushave në Kosovë. 

Përveç kësaj, ata mund të punojnë gjithashtu në fushat e mediave dhe komunikimit 

dhe turizmit gjithashtu në instituicionet e ndryshme publike. 

Që nga 1999 Kosova është karakterizuar me prezencë të bashkësisë  ndërkombëtare. 

Si rezultat, janë shumë organziata ndërkombëtare të themeluara e që ende funksionojnë në 

Kosovë. Në këtë mënyrë nevoja dhe kërkesa për punësim të përkthyesve viteve të fundit 

është rritur tepër. Së pari, kjo kërkesë ka qenë më aktuale për organizatat ndërkombëtare dhe 

më pas fryma e rekrutimit të satfit të atillë u përhap edhe për institucionet  publike kosovare 

të formuara rishtazi, gjithashtu institucionet tjera që janë në procesin e themelimit. 

Partnerët 

Specializimi në Mësuesi  

Shumica e ketyrë punëtorve të diplomuar do të jenë të vendosur në shkollat e mesme 

në tërë Kosovën. Programi nuk e parasheh nënshkrimin e ndonjë dokumenti zyrtar, sipas 

nevojave të arsyetuara në përputhje me statitstikat aktuale të zhvillimit në nivelin 

parauniversitar. 

Puna praktike është e inkorporuar në program ku studentët gjatë vitit të tretë dhe 

katërt të studimeve do të kenë mundësi të krijonë  përvojën në punën e vërtetë. Kjo do të 

kualifikohet me kredi ECTS shtesë. Programi do të përgatis studentët gjithashtu për kryerjen 

apo punën në sektorin privat në qendra të ndryshme të Gjuhës Gjermane dhe organizatave 

tjera që operojnë në Kosovë. 

Specializimi në Përkthim 

Duke konsideruar relevancën e lidhshmërisë së njohurisë së fituar gjatë studimve  

me aspektin praktik, programi parasheh që puna praktike të inkorporohet në plan-programin 

mësimor të rregullt. Kjo mund të sqarohet më tutje që studentët  në vitin e fundit të studimeve 

janë të obliguar ta bëjnë një periudhë  mujore si praktikë nëpër instikucione përkatëse apo 

ndërmarrje.  
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Për arsye praktike studentët mund të zgjedhin një kompani, organizatë apo 

institucion publik për kryerjen e punës praktike. Periudha e kryerjes së praktikës do të 

shkallëzohet me kredi ECTS. 

Bashkëpunimi ndërkombëtar 

Dizajnimi i programit të Gjuhës Gjermane, për të dyja profilet: të mësuesisë dhe të  

përkthimit është bazuar në modelin e Universitetit të Zagrebit, Fakulteti i Filozofisë, 

Departameti i Gjuhës Gjermane, Universitetit të Shkodrës dhe universiteteve të tjera në rajon 

dhe vendet gjermanishtfolëse.  

Niveli dhe modaliteti i bashkëpunimit me këto  universitete do të konsolidohet  në 

fazat vijuese. 

Risitë në këtë plan-program 

- Praktikë gjuhe I - VI, me fond më të madh të orëve, për arsye që kemi 

studentë që fillojnë studimin me njohuri shumë të pakta, si dhe për 

mundësimin e perfeksionimit të gjuhës. 

- Gjuha shqipe mbetet në fillim me dy semestra, pasi kemi studentë të 

gjeneratës së dytë të rritur në perëndim, që nuk kanë njohuri të gjuhës shqipe. 

Por edhe duke u nisur nga fakti që  njohja e mirë e gjuhës së parë është 

ndihmesë për mësimin dhe zotërimin e gjuhës së huaj 

- Gjuha e huaj është shtuar prej 2 në 3 semestra, pasi ka peshën e vetë.  

- Hyrje në shkencat e letërsisë në semestrin e parë, për të sqaruar nocionet 

bazë të kësaj shkence 

- Shtimi i fondit të lëndëve të letërsisë, pasi është studim i gjuhës dhe letërsisë 

gjermane 

- Për ngritjen e cilësisë së studimit, në vitin III dhe IV, kemi paraparë mbajtjen 

e 3 seminareve (1 gjuhësi, 1 letërsi dhe 1 didaktikë  e  gjermanishtes si gjuhë 

e huaj)  

- Kemi pasuruar listat e lëndëve zgjedhore  

Pranimi i studentëve 

Të përcaktohet nga menaxhmenti i programit të Universitetit 

Kriterët për pranim 

Të përcaktohet nga menxhmenti i programit të Universitetit 
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Kurikula 

Bachelor i arteve: Gjuhë dhe letërsi gjermane 
Viti I - Semestri I dhe II viti akademik: 2012/2013 – I përgjithshëm 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi I lëndës  

1.  
1.1 Praktikë gjuhe - I 

Gjuhë e sotme 
gjermane 

O 8 
90 

 
Bekim Sermaxhaj 

2.  1.2 Hyrje në gjuhë gjermane                          
O 4 30 Arber Celiku 

3.  
1.3  Hyrje në linguistikë 
gjermane  

O 4 30 Izer Maksuti 

4.  
1.4 Hyrje në letërsinë 
gjermane (në shkencën e 
letërsisë) 

O 4 30 Shkurte Veliu-Ajdini 

5.  
1.5 Civilizimi dhe kultura 
gjermane-I-  

O 6 45 Bekim Sermaxhaj 

6.  1.6 Gjuha shqipe -I- 
O 4 30 Xheladin Zymberaj 

7.  
2.1 Praktikë gjuhe II - 
 Gjuhë e sotme gjermane 

O 8 90 Shkurte Veliu- Ajdini 

8.  
2.2 Gramatika e gjuhës 
gjermane -I-  Fonetikë                                 

O 6 45 Izer Maksuti 

9.  2.3 Letërsia gjermane -I-                                     
O 6 45 Blerim Canaj 

10.  
2.4 Civilizimi dhe kultura 
gjermane -II-  

O 
6 45 Bekim Sermaxhaj 

11.  2.5 Gjuha shqipe -II- O 
2 30 Xheladin Zymberaj 

12.  
2.6 Gjuhë e huaja 
(Gjuhë angleze apo gjuhë 
frënge) -I-  

E 
2 30 

 

 Total ECTS   60  
 

 
Viti II  - Semestri III and IV – I përgjithshëm 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi I lëndës  

1.  
3.1 Praktikë gjuhe III - 
 Gjuhë e sotme gjermane 

O 9 90 Vjosa Elezaj-Morina 

2.  
3.2 Gramatika e  gjuhës 
gjermane II -Morfologji I           

O 6 45 Arber Celiku 

3.  3.3 Letërsia gjermane II                          
O 6 45 Blerim Canaj 

4.  
3.4 Hyrje në teknikën e punës 
së studimit të gjermanistikës 

O 6 45 Blerim Canaj 

5.  
3.5 Gjuhë e huaj (Gjuhë 
angleze apo gjuhë frënge)  II 

O 3 30 
 

6.  
4.1 Praktikë gjuhe IV -  
 Gjuhë e sotme gjermane 

O 9 90 Shkurte Veliu- Ajdini 

7.  
4.2 Gramatika e  gjuhës 
gjermane  III -Morfologji II            

O 6 45 Arber Celiku 

8.  4.3 Letërsia gjermane III 
O 6 45 Blerim Canaj 
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9.  4.4 Shkrim kreativ 
O 6 45 Izer Maksuti 

10.  
4.5 Gjuhë e huaj (Gjuhë 
angleze apo gjuhë frënge)  III 

E 
3 30 

 

 Total ECTS  60  
 

 
 
Viti III - Semestri V and VI – Profili: Mësuesi 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi I lëndës  

1.  

5.1 Hyrje në didaktikë dhe 
metodologjinë e gjuhës 
gjermane - Procesi i 
adoptimit të gjermanishtes 
si gjuhë e dytë e huaj  

O 
7 45 Vjosa Elezaj - Morina 

2.  
5.2 Praktikë gjuhe V -  
 Gjuhë e sotme gjermane 

O 8 60 Shkurte Veliu-Ajdini 

3.  
5.3 Gramatika e  gjuhës 
gjermane IV - Sintaksë 

O 6 45 Arber Celiku 

4.  5.4  Letërsia gjermane IV 
O 6 45 Blerim Canaj 

5.  5.5 Lëndë zgjedhore:3   
O 3 30   

6.  

6.1  Hyrje në didaktikë dhe 
metodologjinë e gjuhës 
gjermane- - Parimet 
themlore dhe metodat e 
mësimit të gjermanishtës si 
gjuhë e huaj 

O 7 45 Vjosa Elezaj – Morina  

7.  
6.2  Praktikë gjuhe VI 
 Gjuhë e sotme gjermane 

O 8 60 Vjosa Elezaj – Morina  

8.  
6.3 Gramatika e gjuhës 
gjermane V  - Leksikologji 

O 6 45 Izer Maksuti 

9.  
6.4  Lëndë zgjedhore: 
Seminar në shkencën e 
letërsisë4 

O 
6 45 Shkurte Veliu- Ajdini 

10.  6.5 Lëndë zgjedhore:  E 
3 30 

 

 Total ECTS  60  
 

 
Viti IV - Semestri VII dhe VIII– profili – Mësuesi 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi I lëndës  

1. 

7.1 Мetodat e aftësimit për 

mësimdhënie  dhe njohurit  e  

gjuhës gjermane (Fachdidaktik 

O 8 
45 

 
Vjosa Elezaj-Morina 

                                                        
3 Këtu kemi listën e lëndeve zgjedhore nga semestri i 5-të për të dyja specializimet – Mësimi dhe Përkthimi: 

Linguistika kognitive, linguistika e tekstit, të shkruarit si qëllim dhe proces, psikologjia e arsimit, Historia dhe 
kultura e Austrisë, Historia e kulturës e Gjermanisë. 
4 Këtu kemi një list nga lëndët zgjedhore nga semestri i 6-të për të dyja specializmiet – Mësimi dhe përkthimi: 

Letërsia moderne austriake, Fuqia dhe dhuna, Mënyrat e poezisë, Historia e filmit gjerman, komunikimi 

ndërkulturor. 
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Deutsch) 

2. 

7.2 Praktika profesionale në 

shkollë 
O 6 

 
Vjosa Elezaj-Morina 

3. 
7.3 Lëndë zgjedhore: Seminar i 
gjuhësisë gjermane5 

E 8 
60 
 

Izer Maksuti 

4. 7.4 Lëndë zgjedhore:  E 8 
60 
  

5 

8.1 Praktika profesionale në 

shkollë 
O 5 

 
Vjosa Elezaj-Morina 

6. 

8.2 Lëndë zgjedhore: Seminar i 

didaktikës 6 
O 5 45 Vjosa Elezaj - Morina 

7. 
8.3 Diploma (teza)  O 20 

  

 Total ECTS  60   

 
 
Viti III - Semestri V and VI – Profili: Përkthimi 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi I lëndës  

1.  5.1 Teoria e përkthimit   O 
5 30 Bekim Sermaxhaj  

2.  

5.2  Stilist5.2  Stilistika 
idiomatike dhe gjuha 
shqipe ika idiomatike dhe 
gjuha shqipe 

O 5 45 Izer Maksuti  

3.  
5.3 Terminologjia dhe  
Profesionet e gjuhës I – 
Politikat dhe historia  

O 6 45 Izer Maksuti 

4.  
5.4 Ushtrimi i shkrimit dhe 
përkthimit  

O 3 45 Kimete Jakupaj 

5.  
5.5 Ushtrime praktike/ 
Internship I 

O 5 
 

Kimete Jakupaj 

6.  5.6 Lëndë zgjedhore  
O 6 45 Kimete Jakupaj 

7.  
6.1 Metodologjija e 
Përkthimit 

O 6 45 Bekim Sermaxhaj 

8.  
6.2 Përkthyesit dhe PC – 
Informatika për Përkthyes 
dhe Interpret 

O 4 45 Punë laboratorike 

9.  6.3 Instituticionet e UE-së  O 
4 30 Bashkim Zahiti 

                                                        
5 Këtu kemi një list nga lëndët zgjedhore nga semestri i  7-të për të dyja specializmiet. – Mësimi dhe përkthim: 

Gjuha në shoqëri, psikolinguistika, Historia e  gramatikës së gjuhës gjermane, dhe Biografia e gjuhës, 

metodologjia dhe teknikat e   punës shkencore.  
6 Këtu kemi një list nga lëndët zgjedhore nga semestri i  8-të për të dyja specializmiet – Mësimi dhe përkthimi: 

Teori të zgjedhura individuale, Shoqërore, Kulturore –  të kulturës së shekullit 20, Shkathtësitë  e mësuesit në 

mësimdhënien e gjuhës së huaj, Teatri i popullit gjerman, Analizat dhe përgatitja e mësimdhënies të 

gjermanishtes si gjuhë e huaj  
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10.  

6.4 Terminologjia dhe  
profesionet e gjuhës II – 
Politikat dhe Institucionet 
Qeverisëse  

O 
5 45 Izer Maksuti 

 
6.5 Ushtrime gjuhësore/ 
Internship II 

O 
5  Vjosa Elezaj-Morina 

 6.6 Lëndë zgjedhore E 
6 45  

 Totali i ECTS  60  
 

 
Viti IV - Semestri VII dhe VIII– profili – Përkthimi 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Bartësi I lëndës  

1.  
7.1 Leksiologji dhe 
Leksikografi  

O 
6 45 Izer Maksuti 

2.  
7.2 Gjuha mediale në 
vendet e të folmes së gjuhës 
gjermane  

O 5 45 Bekim Sermaxhaj 

3.  
7.3 Terminologjia dhe  
profesionet e gjuhës III – 
Ekonomi, Ambient dhe Ligj. 

O 6 45 Bekim Sermaxhaj 

4.  
7.4 Ushtrime Gjuhësore/ 
Praktikë profesionale III 

O 5 
 

Vjosa Elezaj-Morina 

5.  7.5 Lëndë zgjedhore 
O 8 60 

 

6.  

8.1 Historia e  Artit dhe 
Kultures gjermane në 
vendet ku flitet gjuha 
Gjermane 

O 5 45 Blerim Canaj  

7.  8.2 Lëndë zgjedhore  
E 5 30 

 

8.  8.3 Diploma (teza) 
 

20 
  

 Totali i ECTS  60  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 146 - 
 

Përmbajtja: Përshkrimet e lëndëve 

 

 
Numri dhe emri i lëndës:  
 
1.1., 2.1., 3.1., 4.1.,  
5.2., & 6.2. 
Praktikë gjuhe – I-VI 
Gjuhë e sotme gjermane 
 
 

 
Kjo lëndë është një kurs trajnimi i dizajnuar për t’i përmirësuar njohuritë e 

studentëve të nivelit të mesëm dhe të lartë në gjuhën gjermane.  

Përmirësimi i aftësive gramatikore: Në këtë lëndë studentët do të 

praktikojnë, zhvillojnë dhe përmirësojnë gramatikën dhe aftësitë e tyre 

dhe thesarin gjuhësor në nivelin mesatar dhe të lartë. Kjo do të forcojë 

aftësitë e të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit si dhe aftësitë 

për t’u pa gabime, për përdorimin e drejtë të fjalëve, të strukturave dhe 

gramatikës në kontekste të ndryshme.  

Përmirësimi i aftësive të komunikimit: Qëllimi i dytë është që të 

përmirësoj aftësitë e studentëve për t’u shprehur duke zgjeruar fjalorin e 

tyre dhe repertorin e strukturave sintaksore. Përmirësimi i aftësive për 

analizë dhe kuptim të gjithanshëm të tekstit. 

Qëllimi i tretë është stimulimi i studentëve, që nëpërmjet leximit dhe 

diskutimit gjatë ushtrimeve, të mendojnë në mënyrë kritike lidhur me 

përmbajtjen e fragmenteve që janë zgjedhur për të ilustruar temat 

përkatëse që trajtohen gjatë ushtrimeve.  

- Pasurimi i fjalorit (kreativiteti gjatë shprehjes së mendimit) 

- Realizimi i gjuhës bisedore 

- Ushtrimi i stukturave gramatikore (kohët, idiomat dhe frazat, foljet 

modale, llojet, mënyrat) 

- Shkrimi i paragrafëve të shkurtër 

-  Fitimi i aftësive të përkthimit për tekstin (fjali dhe tekste të shkurtra) 

- Realizimi i strukturave më komplekse gramatikore dhe leksikore 

- Frazat nominale 

- Kategoritë gramatikore të foljes: mënyra, koha, veta, numri, diateza 

- Planifikimi dhe zhvillimi i tekstit 

- Përkthimi i teksteve 

- Zgjerimi i fjalorit (sinonimet, shprehjet frazeologjike në kontekst) 

- Fjalitë e varura dhe fjalitë kushtore 

Literature: 

Duden 4 (Grammatik des Deutschen), Duden 2005. 
 
Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den 
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Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008. 
 
Anne Buscha/ Silvia Szita:B-C Grammatik. Uebungsgrammatik 
Deutsch als Fremdscsprache.  Schubert Verlag. Leipzig 2011. 
 
Karin Hall, BarbaraScheiner: Uebungsbrammatik Deutsch als 
Fremdschprache. Fuer Fortgeschrittene.Max Hueber Verlag 2001. 
 
Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

Max Hueber Verlag. Muenchen 2010. 

Anne Buscha/ Silvia Szita:Begegnungen. Deutsch als 

Fremdsprache.A2-C2. Schubert Verlag. Leipzig 2008. 

Studio d Deutsch als Fremdsprache: A2-C2. Kurs- und Übungsbuch. 

Berlin: Cornelsen. 

Numri dhe emri i lëndës: 
 
1.2 Hyrje në gjuhën gjermane                       
 

Kjo lëndë ka për qëllim të ofroj tek studentët njohuri themelore për 
zhvillimin historik të Gjuhës gjermane. Ofron informata lidhur me lindjen 
dhe fazat e zhvillimit deri më sot. Në këtë lëndë studentët do ta kenë 
rastin të ballafaqohen vetëvetiu me librat më të mëdhenjë shkencor  për 
dhe nga Gjuha gjermane. Shtesë:  perceptimi i gjuhës gjermane do të 
analizohet në kontekstin e Gjuhës shqipe.   
 
Literatura: 

Dtv-Atlas Deutsche Sprache 2011. 

Löffler, H.: Germanistische Soziolingustik. ESV 2010. 
Duden 4 (Grammatik des Deutschen), Duden 2005. 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
 
 
 
1.3  Hyrje në linguistikë 
gjermane  
 

Kjo lëndë është një shqyrtim i linguistikës në përgjithësi, duke theksuar 
teorinë dhe metodologjinë e fushave qendrore tradicionale në fushën e — 
fonetikës, fonologjisë, morfologjisë, dhe sintaksës—me koncentrim të 
veçantë në teoritë fonologjike dhe sintaksore dhe teknikat 
analitike.Përsëritja e lëndës do t’i mbuloj  temat në: fonetikë, morfologji, 
lingustikë historike, semantikë dhe pragmatikë, sociolinguistikë,dhe 
psikolinguistikë. 
Literatura: 
Buch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische Linguistik. Eine 
Einführung. Tübingen: Narr. 
Graefen G/Liedke M. (2008): Germanisctische Sprachwissenschaft. Tübingen: A. 
Franke Verlag 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
1.4 Hyrje në letërsinë 
gjermane (në shkencën e 
letërsisë) 

Lënda fillimisht trajton problemet teorike të letërsisë në përgjithësi dhe 
më vonë fokusohet në problemet e letërsisë gjermane. Në këtë fushë, para 
së gjithash bëhet përpjekje që studentët të marin njohuri mbi kualifikimet 
kyçe të punës si: teknikat e punës, marrja e informacioneve, kritika e 
tekstit, bazat e analizës së tekstit, por edhe informacione më të zgjeruara 
mbi letërsinë në përgjithësi dhe letërsinë gjermane në veçanti. Me këtë do 
të jetë një pëpjekje për paraqitjen e sfidave të ndryshme kulturore, 
mediale shkencore (pra, zgjerimi fushës së trajtimit në vend të çështjeve të 
kufizuara në letërsi). Njëkohësisht do të ketë një praktikë tekstuale në 
mënyrë metodike. Një proces tekstual i qartësuar dhe i interpretuar, i 
nënshtrohet një prove shkencore në mënyrë që studentët të ballafaqohen 
nga afër me këto prova. Brenda kësaj hyrjeje në letërsi adresohen bazat e e 
kategorisë së përshkrimit dhe të kuptuarit e teksteve letrare dhe do të jetë 
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një shqyrtim i koncepteve bazë të interpretimit letrar. Në kuadër të kësaj 
lënde ushtrohet gjithashtu me literaturën dhe kërkimet duke përdorur 
monografitë ndihmëse dhe mjetet tjera shkencore. Njëkohësisht do të jetë 
një ushtrim i të mendurait kritik gjatë leximit të teksteve letrare.  
Literatura:  
Klewitter, Anne/Ostheimer, Michael: Literaturtheorie – Ansätze und 
Anwendungen. Göttingen: Vandenhoeck&Rupprecht 2008. 
Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis. Würzburg: 
Königshausen&Neumann 2007. 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
1.5., & 2.4  
 Civilizimi dhe kultura 
gjermane - I-II 

Historia e kulturës gjermane do të fokusohen në këtë lëndë historike nga 
kohët e lashta, duke kaluar nëpër etapa të  krishtërimit dhe fiseve 
gjermane (Germanentum), promovimin dhe zhvillimin e kësaj kulture 
duke përcjellë Perandorinë Romake, Mesjetën e fundit, Rilindja dhe 
humanizmi, nëpërmjet Barokut kah vetëdijesimi kombëtar gjerman dhe 
zhvillimet e shekullit 20. 
 Gjithashtu, niveli i njohurisë të kësaj lënde do të shërbej si hyrje kah 
lindja dhe zhvillimi i histories të frymës gjermane. Aty do të këtë fjalë për 
njohuri të studentëve në gjermanisht, romantikë dhe art gotik gjithashtu 
drejtime religjioze gjermane. 
Në nivelin sociologjik do të trajtohet lindja e qyteteve dhe shtetësisë 
gjermane, shteti dhe rrënjet e aristokracisë. Brenda kësaj lënde do të 
mësohet lidhur me lindjen e  humanizmit dhe lëvizjen protestane në 
Gjermani dhe do të bëhet për t’u veçuar zhvillimin e njohurisë, poezisë, 
muzikën, teatrin, teknologjinë, politikat dhe atkitekturën nëpër shekuj. 
Në semestrin e parë,do të ketë ligjerata për periudhën antike deri në 
periudhën e mesjetës së fundit. Derisa në semestrin e dytë do të mbulohen 
temat lidhur periudhat klasike të  Barokut dhe lindjen e iluminizmit dhe 
vetëdijësimit gjerman. 
Studentët do të mësojnë për Austrinë, Zvicrën gjermanishtfolëse dhe për 
shtetin kombëtar të Gjermanisë Lindore  dhe frymëmarrja industriale  dhe 
zhvillimi i saj. 
Literatura: 
Tatsachen über Deutschland. Societäts-Verlag. Frankfurt am Main. 2010 
Sitzler, Susan: Grüezi und Willkommen. Die Schweiz für Deutsche. Ch. Links-
Verlag. 2009 
Mappes-Niediek, Norbert: Österreich für Deutsche. Einblicke in ein fremdes 
Land. Ch. Links-Verlag. 2007 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
1.6., & 2.5.,  
 Gjuha shqipe - I-II 
 

Kjo lëndë ka kuptimin e  rifitimit të njohurisë të gramatikës së  gjuhës 
shqipe  të cilën ata e kanë përvetsuar në shkollë të mesme, dhe ta thellojnë 
atë.  
Objektivi kryesor i kësaj lënde është që të freskohen njohuritë themelore 
në gramatikën e shqipes; duke ushtruar rregullat kryesore të zbatueshme 
në sistemin e gramatikës së shqipes, sidomos në kuptimin e shqiptimit 
dhe formimit të fjalës në gjuhën shqipe. 
 
Kjo lëndë do të shërbej tek studentët për renditje më të mirë të normave të 
literaturës së sotme, dhe t’i implementojnë ato në studimin ditor.  
Në semestrin e parë të studimeve studentët do të koncentrohen në çështjet 
morfologjike të gjuhës shqipe, derisa në semestrin e dytë në sintaksë.  
Më tutje lënda do t’i përgatisë studentët me njohuri të duhura në gjuhën 
shqipe dhe letërsinë shqipe e cila njëkohësisht korrespondon me sfidat e 
shekullit  njëzetë e një. 
Literatura: 
Gjovalin Shkurtaj, Enver Hysa: Gjuha shqipe për të huajt dhe shqiptarët 
jashtë atdheut. Botimet Toena, Tirana 2001 
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Shaban Demiraj (ed.): Gramatika e gjuhës shqipe. Tiranë: 1995. 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
2.2 Gramatika e gjuhës 
gjermane -I-  Fonetikë    
                              

Lënda synon të merret fillimisht me definicionet bazë të fonetikës, 
fokusimi në karakteristikat fonetike të shqiptimit të gjermanishtës dhe në 
bazat e karakterizimit të tipologjisë të gjermanishtes t’i sqaroj vështirësitë 
në nivelin standard të tingujve. 
Lënda referuese: Praktikë gjuhe – I-VI; Gjuhë e sotme gjermane, 
kjo lëndë do t’i adresoj vështirësitë e veçanta të shprehjeve gojore të  
gjermanishtes  
Literatura: 

Staffeldt, Seven (2010): Einführung in die Phonetik, Phonologie und 
Graphematik des Deutschen: Ein Leitfaden für den akademischen Unterricht. 
Verlag: Stauffenburg. 

Wiese, Richard (2011): Phonetik und Phonologie. Paderborn: Fink 
 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
2.3., 3.3., 4.3., & 5.4  Letërsia 
gjermane - I-IV                                     
 

Lënda varësisht nga semestrat do të ketë një vështrim historik të 
periudhave të letërsisë gjermane dhe në atë formë edhe do të prezentohet, 
duke filluar që nga mesjeta e deri në postmoderne. 
 
Letërsi 1. Fillimisht në formë hyrjeje flitet për zhvillimin e letërsisë 
gjermane në etapa dhe periudha të ndryshme gjithnjë duke ofruar edhe 
material të ndryshëm të literaturës primare. Bazuar në shembujt e temave 
të posaçme, do të bëhet përpjekje të ofrohen njohuri rreth teknikave 
hulumtuese dhe analizës së teksteve letrare në periudhat në fjalë. Në 
semestrin e dytë,  letërsi gjermane 1 fillimisht do të ofrohen njohuri të 
përgjithshme mbi letërsinë në gjuhën e vjetër gjermane, më pastaj duke u 
futur në mejsetën e hershme gjermane. Fokus i veçantë i shtohet zhvillimit 
të letërsisë në mesjetën e lartë dhe mesjetës së vonë gjermane. Studentëve 
u ofrohen tekste të kësaj periudhe, natyrisht të përkthyera në gjuhën e re 
gjermane. Me këtë studentët do të kenë mundësinë që nga afër të vërejnë 
zhvillimin e gjuhës gjermane por edhe ndryshimet e stilit në letërsi dhe 
qëllimet e të shkruarit në kohërat e hershme. Në përgjithësi do të jetë një 
vështrim mbi letërsinë e mesjetës në përgjithësi dhe një vështrim i 
përgjithshëm i veprave, zhanreve producentëve dhe recipientëve të 
letërsisë në mesjetë si dhe një vështrim mbi funksionin e letërsisë në 
mesjetë dhe në kohën e hershme të re. Në këtë kuadër do të bëhet 
përpjekje që studentët të kapin edhe aftësitë për analizimin e teksteve të 
mesjetës dhe të kohës së hershme të re me ndihmën e instrumenteve të 
shkencës së letërsisë.   
Në semestrin e tretë Letërsi Gjermane 2 do të fillohet me periudhën e  
Renesancës, Humanizmit dhe Reformacionit, duke vazhduar pastaj me 
periudhat Barok, Iluminizmit, Empfindsamkeit dhe duke përfunduar në 
Sturm und Drang (Stuhi dhe Vrull). Në Letërsinë 3 do të vazhdohet me 
Klasikën, Romantikën, Vormärz, përkatësisht Biedermeier, Realizmin dhe 
Natyralizmin duke vazhduar në letërsinë 4 me epokat tjera letrare deri në 
letërsinë e sotme gjermane.  
Brenda kësaj kohe studentët do të jenë në gjendje të interpretojnë veprat e 
autorëve të ndryshëm – përfaqësues të këtyre epokave – nga fazat e 
ndryshme të krijimit. Në përgjithësi, studentët do të jenë në gjendje të 
kapin nocionin e tekstit i cili reflekton veçoritë e komunikimit letrar. 
Njëkohësisht do të ketë një vështrim mbi bazat dhe principin e njohurive 
shkencore dhe të hermeneutikës. Do të jetë gjithashtu një aftësim për punë 
të pavarur me literaturën shkencore përmes një vështrimi kritik gjithnjë 
sipas metodave aktuale të shkencës së letërsisë. 
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Literatura: 
Sorensen, Bengt Algot: Geschichte der deutschen Literatur 1. Vom Mittelalter bis 
zur Romantik. München: Beck 2003. 
Zmegac, Viktor: Geschichtliche Probleme der neueren deutschen Literatur vom 
18. Jahrhundert bis zur Gegenwart. Bd. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2. Weinheim: 
Athenäum 1996. 

Numri dhe emri i lëndës: 
 
2.6., 3.5., & 4.5  
 Gjuhë e huaja 
(Gjuhë angleze apo gjuhë 
frënge) - I-III 
 

Duke mësuar gjuhën e dytë studentët do të kenë mundësinë të zbulojnë 
në mënyrë shkencore studimet primare, dhe gjithashtu të krahasojnë 
etapat e shkencës dhe të komunikojnë lirshëm me botën.  
 
Lënda synon t’i përgatis studentët të njihen me fushën e komunikimit 
solid  dhe  përdorim të duhur të burimeve të gjuhës në shërbim të 
studimeve kërkimore. 
Brenda kësaj, lëndët tresemestrale të gjuhës së huaj do të shërbejnë të 
freskojnë dhe përmirësojn njohuritë në anglishtë apo frëngjisht. 

Numri dhe emri i lëndës: 
 
3.2.,& 4.2 Gramatika e  gjuhës 
gjermane II-III -Morfologji I-II  
         

Kjo lëndë synon ta ngris njohurinë themelore të studentëve në fushën e 
morfologjisë së gjermanishtes dhe pjesëve të saja të ndryshme.  
Lënda referuese: Praktikë gjuhe – I-VI; Gjuhë e sotme gjermane. 
Në fund të lëndës studentët do të jenë të aftë të bëjnë krahasimet 
morfologjike në mes të gjuhës gjermane dhe gjuhës shqipe. 
Literatura: 
Duden 4 (Grammatik des Deutschen), Duden 2005. 
Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den 
Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008. 
Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Max Hueber 
Verlag 2010. 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
3.4 Hyrje në teknikën e punës 
së studimit të gjermanistikës 

 Zotërimi i bazës së teknikave të punës si bibliografimi dhe citimi, si dhe 
aftësimi i përdorimit të bibliotekave shkencore. Pas absolvimit të kësaj 
lënde studenti duhet të jetë i aftë që në mënyrë të pavarur të reshershojë 
literaturën për një temë të gjermanistikës, të vlerësojë dhe të ndërlidhë atë 
në punimin e tij në mënyrë të logjikshme. 

Literatura: 

Meinolf Schumacher und Johannes Volmert: BA-Studium Germanistik. Ein 
Lehrbuch. Hamburg: Rowohlt  2008 

Jeßing, Benedikt: Bibliographieren für Literaturwissenschaft. Stuttgart: Reclam: 
2003 
 

Numri dhe emri i lëndës: 
 
4.4 Shkrim kreativ 

Kjo lëndë përgatit studentët për të shkruarit kreativ dhe akademik.  
Praktika ofrohet në procesin e të shkruarit  në fazat e saja të ndryshme:  
planfikimi, përpilimi, rishikimi, korrektura. Praktikë e zgjeruar ofrohet në 
përdorimin e strategjive të ndryshme teorike.  
Literatura: 
Ulla Mothes: Kreatives Schreiben. 3. Auflage, Frankfurter Taschenbuchverlag, 
Frankfurt am Main, 2010 
Karmasing, M./Ribing, R.: Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. UTB 
2011. 

Numri dhe emri i lëndës: 
 
5.1 Hyrje në didaktikë dhe 
metodologjinë e gjuhës 
gjermane - Procesi i adoptimit 
të gjermanishtes si gjuhë e 

Studentët të cilët në të ardhmën do të bëhen mësues të Gjermanishtes si 
gjuhë e huaj, nëpërmjet kësaj lënde do të njihen me disiplinat themelore të 
njohurisë sikurse: psikolingustika, studimi i procesit të përfitimit të gjuhës 
së huaj të dytë.  Këto disiplina dhe metodat më vonë do të zbatohen në 
praktikë. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Meinolf_Schumacher
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dytë e huaj Përmbajtja e kësaj lënde do të përbëhet nga temat e mëposhtme: koncepti 
didaktik dhe metodologjia e të mësuarit të gjuhës së huaj, nocioni i 
metodave në kuptim të ngushtë dhe të gjerë, shkurtimisht, metodat e të 
mësuarit të gjuhëve të huaja; disiplina e tretë themlore për mësimin e 
gjuhës së huaj dhe kontributet e tyre të mësuarit ë gjuhës së huaj si 
kompleks  faktorësh; format e përfitimit të njohurisë, mosha e studentëve  
dhe mënyra e përfitimit të gjuhës; karakteristikat e procesit të përfitimit  
të gjuhës së parë; përfitimi i gjuhëve të dyta dhe gjuhëve pasuese, 
përfitimet e meanxhaura dhe jo  të menaxhuara, teoritë e gjuhës së huaj të 
dytë (hipoteza e identifikimit, hipoteza kundërvënëse,  teoria 
monitoruese, teoria e ndërgjuhëve dhe gjuha e studentëve); koncepti i 
shumëgjuhësisë, elementet e procesit të përfitmit të gjuhës (motivimi, 
aftësia për fitim të njohurisë, qasje në gjuhë, lënda e përfitimit të ritmit, 
rezultati përfundimtar), të jenë në gjendje të menaxhojnë procesin e  
përfitimit të gjuhës. 
Literatura: 
Karl-Richard Bausch, Herbert Christ, Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.): Handbuch 
Fremdsprachenunterricht. 5., unveränd. Auflage. Francke (UTB), Tübingen und 
Basel 2007. 
Neuner, G.; Hunfeld, H. 1993. Methoden des  
fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung, Langenscheidt. 
München. 

Numri dhe emri i lëndës: 
 
5.3 Gramatika e  gjuhës 
gjermane IV - Sintaksë 

Kjo lëndë do të analizoj modelet e ndryshëm të analizave të fjalisë. 
Sidomos topologjinë e modeleve të fjalisë të Gramatikës së Gjermanishtes 
që do të jetë fokusimi në këtë lëndë. 
Fjalitë në modelet e topologjisë të gjermanishtes ndahen në dy seri që 
dalin si rezultat i foljes në pozitën e fjalisë. Fjalët, përveç elementeve tjera 
që i ndërrojnë pozitat, janë të lidhura me pozitat specifike në fjalitë. Këto 
dhe fenomenet tjera në këtë fushë do të jenë temë për t’u adresuar në këtë 
seminar. 
Literatura: 
Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und 
erweiterte Auflage. Mannheim u.a.: Dudenverlag 2005. 
Kadzadej, B.: Deutsche Syntax. Tiranë 2006. 
Engel, U.: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Erich Schmidt Berlin 2009. 

Numri dhe emri i lëndës: 
 
5.5. Lëndë zgjedhore 

Studentët e të dyja specializimeve duhet të zgjedhin dy lëndë nga lista e 
mëposhtme: 
 
1. Linguistika kognitive 
2. Gjuhësia e tekstit 
3.  Të shkruarit si qëllim dhe proces. 
4. Psikologjia e arsimit 
5. Historia dhe Kultura  e Austrisë  
6. Historia e Kulturës Gjermane 
 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
6.1  Hyrje në didaktikë dhe 
metodologjinë e gjuhës 
gjermane- - Parimet themlore 
dhe metodat e mësimit të 
gjermanishtës si gjuhë e huaj 
 

Objektivi i kësaj lënde është të shihet në thellësi në ndërlikimet e të 
mësuarit dhe llojllojshmërinë e faktorëve që përcaktojnë, e sidomos të 
mësuarit e gjuhës së huaj. Studentët do të mësojnë lidhur me kompetencat 
individuale e qëllimit të lartë e të mësuarit të gjuhës së huaj, kompetencat 
komunikuese në Gjermanisht, dhe fitimi i përvojës së arsimtarëve për t’i 
zhvilluar kompetencat e tyre të studentëve.  
 
Përmbajtja e lëndës do të mbuloj temat e mëposhtme:  Didaktikë dhe 
metodologjinë e  të mësuarit të gjuhës Gjermane (gjuhë) si një disciplinë e 
pavarur, marrëdheniet e saj të ndërlidhura me disiplinat e zhvillimit 
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historik, qasjet pragmatike komunikuese; të mësuarit e gjuhës së huaj si 
përbërje faktorësh, elementet strukturore e të mësuarit të gjuhëve të huaj, 
hierarkia e përcaktimit të qëllimeve të edukimit; komponentat e 
kompotencave komunikuese  si qëllim i të mësuarit të Gjermanishtes si 
gjuhë e huaj, të mësuarit e shqiptimit të Gjermanishtes; Gramatikë; fjalor, 
të zhvillohen aftësitë pranuese të kuptuarit e ndëgjimit dhe leximit); 
aftësitë produktive (të folurit, të shkruarit); literaturë e ndërmjetësimit 
dhe  elementeve tjera kulturore; monitorimi i përparimit, kontrollimi i 
rezultateve, vendosjen e kompetencave të studentëve. 
Literatura: 
Sarter, Heidemarie (2006): Einführung in die 
Fremdsprachendidaktik. Darmstadt:Wissenschaftliche Buchgesellschaft. 
Bausch, Karl-Richard; Christ, Herbert & Krumm, Hans-Jürgen (Hg.): Handbuch 
Fremdsprachenunterricht. 4., vollst. neu bearb. Aufl. Tübingen, Basel: Francke 
(UTB), 2003 5., unveränd. Aufl. 2007 

Numri dhe emri i lëndës: 
 
6.3 Gramatika e gjuhës 
gjermane V  - Leksikologji 

Lënda do të përbëhet nga temat e mëposhtme: leksikologji si disciplinë 
gjuhësore; Leksiku konceptual (fjalori), leksiku dhe struktura e 
tij; dinamika e leksikut; fjalëformimi, motivimi, fushat semantike. 
Literatura: 
Christine Römer, Brigitte Matzke: Lexikologie des Deutschen. Eine 
Einführung. 2. Aktualisierte Auflage. Narr: 2005. 
Michael Schlaefer: Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am 
Beispiel deutscher Wörterbücher, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2002 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
6.4 & 6.5   Lëndë zgjedhore:  
 
 

 
Studentët e të dyja specializimeve duhet të zgjedhin dy lëndë nga lista e 
mëposhtme: 
 
1. Letërsisa Moderne Austriake  
2.  Pushteti dhe Dhuna 
3.  Rrugët e Poezisë 
4. Historia e Filmit Gjerman 
5. Komunikimi ndërkulturor 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
7.1 Мetodat e aftësimit për 

mësimdhënie  dhe njohurit  e  

gjuhës gjermane  

(Fachdidaktik Deutsch) 
 
 

Objektivi kryesor i lëndës është që t’i mundësoj studentëve të japin 
shembuj praktikë, plan të pavarur, dhe analizojnë të mësuarit e 
gjermanishtës si gjuhë e huaj. 
 
Përmbajtja e kësaj lënde fokusohet kryesishtë në këto tema: determinimi i 

objektivave të huaja dhe gjermanishtës, sipas Kornizës së Përbashkët 

Evropiane e references së gjuhëve; si ta mësojnë shqiptimin, gramatikën 

dhe leksikun e gjermanishtës, si të zhvillohen aftësitë pranuese (të 

kuptuarit në ndëgjim dhe lexim) dhe aftësi pordhuese (në të lexuar dhe në 

të shkruar, literaturë e ndërmjetsimeve dhe elementet tjera kulturore; 

progresi i gjurmimeve, kontrollimi i rezultateve, determinimi i 

komptencave të nxënësve, anailzat e punimeve me tekste librash, aplikimi 

i mediave të reja. Objektiva specifike dhe mësim specifik dhe të mësuarit e 

Gjermanishtes si gjuhë e huaj 

Literatura: 

Krumm, Hans - Jürgen: Deutsch als Fremd - und Zweitsprache 1. Berlin  u.a: de 

Gruyter 2010 

Altemöller, Eva-Maria : Fragespiele für den Unterricht zur Förderung der 
spontanen mündlichen Ausdrucksfähigkeit  / erdacht u. erprobt für das Fach 
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Deutsch als Fremdsprache von Eva-Maria Altemöller . München: Klett  1997. 
(Edition Deutsch )  
Karl-Richard Bausch, Herbert Christ, Hans-Jürgen Krumm (Hrsg.): Handbuch 
Fremdsprachenunterricht. 5., unveränd. Auflage. Francke (UTB), Tübingen und 
Basel 2007. 
Neuner, G.; Hunfeld, H. 1993. Methoden des  
fremdsprachlichen Deutschunterrichts. Eine Einführung, Langenscheidt. 

München. 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
7.2 & 8.1 Praktikë/Praktika në 
shkollë 
 

Studentëve i kërkohet ta kryejnë praktikën/ praktikën në shkollë në 
shkollat e mesme. Studentët, gjatë kësaj periudhe, mund t’i zbatojnë 
njohuritë e tyre teorike të mësuara në klasë në praktikë, të mësuarit e tyre 
dhe metodat pedagogjike dhe aftësitë e tyre gjithashtu.  
 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
7.3 & 7.4. Lëndë zgjedhore:  
 
 

Studentët e të dyja specializimeve duhet të zgjedhin dy lëndë nga lista e 
mëposhtme: 
 
1.Gjuha në shoqëri 
2. Psikolinguistika 
3. Histori e Gramatikës së Gjuhës gjermane 
4. Biografia e gjuhës 
5. Metodologjia dhe teknikat e  punës shkencore 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
8.2 Lëndë zgjedhore:  
 

Studentët e të dyja specializimeve duhet të zgjedhin dy lëndë nga lista e 
mëposhtme: 
 
1. Teoritë e zgjedhura Individuale, Shoqërore, Kulturore në shekullin 20. 
2. Shkathtësitë e arsimtarëve në të mësuarit e gjuhës së huaj. 
3. Teatri i Popullit Gjerman 
4. Analizat dhe përgatitja e mësimdhënies të gjermanishtes si gjuhë e huaj 

 
Numri dhe emri i lëndës: 
 
8.3. Diploma (teza) – Punimi i 
diplomës 
 

Punimi i diplomës kërkon nga studentët të përgatisin, bëjnë kërkime dhe 

shkruajnë një punim bazuar në burimet nga biblioteka në planifikim ose 

tema të lidhura me planifikim.Studentët do ta zgjedhin një temë dhe do 

t’ju  kërkohet të sjellin një punim të zgjeruar që sintetizon  dhe zhvillon 

kritikën në literaturën ekzistuese.   

 
 
Specializimi në Përkthim 

Numri dhe emri i lëndës: 
  
5.1 Teoria e Përkthimit 
 

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të njoftohen me modelet e 
ndryshme teorike dhe përshkruajnë gjithashtu procesin e përkthimit.  
 
Përmbajtja e kësaj lënde do të përbëhet nga lëndët sine vijim: aplikimi i 
teroisë së përkthimit në praktikë, përkthimi si formë e komunikimit 
ndërmjetësues; definicionet e ndryshme të përkthimit; format dhe tipet 
procesit të përkthimit; Pikëpamja historike e metodave të përkthimit, 
teoria e përkthimit dhe linguistikës, nocini i ekuivalencës në përkthim; 
tipologjija e tekstit dhe tipologjija e përkthimit; teoria e përkthimit dhe 
shkenca e letërsis, përkthimi si formë e intertekstualitetit;  Përkthimi dhe 
kultura; problemet e përkthimit  teksteve shkencore dhe teknike; 
terminologjia dhe sistemet e terminologjike; qasjet e reja të përshkrimit të 
përkthimit. 
Literatura: 
Stolze, Radegundis: Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Narr, 
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Tübingen, 2005 
Snell-Hornby, Mary et al.: Handbuch Translation. Stauffenburg, Tübingen 
1999 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
5.2 Stilistika Idiomatike dhe 
Gjuha shqipe 

Qëllimi kësaj lënde është të zhvillohet kompetencë e përgjithshme dhe 
specifkike në gjuhën e sotme standarde  shqipe dhe gjermane. 
 
Disa nga lëndët e këtij drejtimi do të jenë: Konceptet bazë të Standarizimit, 
Bazat normative të gramatikës të shqipes; parimet e e të shkruarit dhe të 
shprehurit e drejtë në gjuhën shqipe dhe gjermane; analizimi i 
problemeve specifike të gjuhës standarde  në shqip në tekstet e 
zgjedhuara, qëndrimet e huazuara dhe ndërkombëtarizimet. 
Literatura:  

Csaba Földes (Hrsg.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: 

Gunter Narr, 2009 

Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuhes Shqipe dhe pragmatika, Shtepia Botuese e 

Librit Universitar. 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
5.3 Terminologjija dhe 
profesionet gjuhësore I – 
politikat dhe  historia” 
 

Qëllimi i kësaj lënde është të njihen studenët më afër me terminologjinë në 
kategoritë e ndryshme shkencore dhe profesionale  dhe fushat e studimit.  
Bazuar në shembujt nga shtypi dhe publikimet e drejtpërdrejta, studentët 
do të jenë në gjendje ta bëjnë dallimin në mes të gjuhës së përdorur në 
mes të teksteve  profesionale dhe të përgjithshme, lloje tekstesh  të 
ndryshme dhe metodat e përkthimit dhe procedurat e përkthimit për 
përkthim shkencor dhe terma teknikë apo stilet. Tema do të përpunohet 
në sistemet politike dhe historinë nga vendeve që e flasin gjermanishtën 
dhe gjuhën shqipe. 
Literatura: 
Reiner Arntz, Heribert Picht, Felix Mayer: Einführung in die 
Terminologiearbeit. Olms, Hildesheim 2002 
Roelcke, Thorsten: Fachsprachen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
5.4 Praktimi i të shkruarit dhe 
përkthimi 
 

Kjo lëndë synon të përgatis për aktivitetet profesionale në praktikë të 
përkthyesve të ardhshëm dhe ofroj atyre mundësi e zbatimit të teorisë në 
praktikë. 
Përmbajtja e kësaj lënde do të fokusohet sipas teksteve themelore 
autentike nga media, biznesi dhe sferat e ndryshme tjera të jetës në gjuhën 
gjermane dhe gjuhën shqipe. Studentët do të mësojnë lidhur me stilin 
specifik të llojeve të ndryshme të teksteve  në të dyja gjuhët, të 
praktikohen teknikat themelore të përkthimit me përdorimin e metodave 
krahasuese, njohjen me faza të ndryshme të procesit të përkthimit nga 
burimet e pranimit kah prodhimi i qëllimit të tekstit, të mësojnë të jenë 
përgjegjës dhe të besueshëm  të njohurisë së përdorur si referencë dhe  
internetin, përmirësoj kompetencat linguistike në të dy gjuhët, sidomos 
praktikat prodhuese dhe procedurat e përkthimit (transformimet, 
ndërkëmbimet, zhvendosjet, zgjerimet, përshtatjet, etj.). Tema do të 
përpunohet në kulturë dhe shoqëri (aktivitetet e institiucioneve, 
biografive , kriticizmin, etj.). 
Literatura: 
Schäffner, Christina, Adab, Beverly: Developing Translation Competence. 
Benjamins. 2000 

Bassnett, Sussan: Translation Studies. Routledge, 2002 

Prunc, Erich: Entwicklungslinien der Translationswissenschaft. 
Frank&Timme.2010 
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Numri dhe emri i lëndës:  
 
5.5, 6.5, 7.4 & 8.2 Të ushtruarit 
e gjuhës/Praktika 
Profesionale 
 

 
 
Studentëve iu kërkohet  ta kryejnë praktikën në ndonjë institucion 
relevant që merret me përkthim. Studentët, gjatë kësaj periudhe, mund t’i 
zbatojnë njohuritë e tyre teorike të mësuara në klasë e  në praktikë. 
Literatura: 

Witte, Heidrun: Die Kulturkompetenz des Translator. Stauffenburg. 2000 

Ernst Apeltauer: Sprachförderung Deutsch als Zweitsprache (2011) 
 
Wolfgang Bulzkamm: Lust zum Lehren, Lust zum Lernen : eine neue 

Methodik für den Fremdsprachenunterricht. Tübingen u.a: Franke 2007. 

Praktikë në kompani të ndryshme 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
5.6 Lëndë zgjedhore 
 

Studentët e të dyja specializimeve duhet të zgjedhin dy lëndë nga lista e 
mëposhtme: 
1. Linguistika kognitive 
2. Gjuhësia e tekstit 
3.  Të shkruarit si qëllim dhe proces. 
4. Psikologjia e arsimit 
5. Historia dhe Kultura  e Austrisë  
6. Historia e Kulturës Gjermane 

 
 
 
Numri dhe emri i lëndës:  
 
6.1 Metodologjija e Përkthimit 
 

Qëllimi i kësaj lënde është që bëjnë një paraqitje të qasjeve metodologjike 
të ndryshme dhe procedurave në procesin e përkthimit. 
Përmbajtja e kësaj lënde është e përbërë nga lëndët si në vijim: definicioni 
dhe llojet kryesore të përkthimit, Zhvillimi i shkencës së përkthimit;  Fazat 
Perceptuese të përkthimit ;  Fazat produktive të përkthimit. 
Literatura:  

Gerzymisch-Arbogast, Heidrun, Heine, Carmen, Schubert, Klaus: Text and 

Translation. Theory and Methodology of Translation. Narr 2006. 

Göpferich, Susanne:  Translationsprozessforschung: Stand – Methoden – 
Perspektiven. Narr. 2008 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
 
6.2 Përkthyesi dhe Kabineti i 
Përkthimeve (PC)- 
Informatika për përkthyes 
dhe interpret  
 

Qëllimi i kësaj lënde është zbulimi dhe përdorimi i thellë i kabinetit të 
përkthimeve në procesin e përkthimit gjithashtu aplikimi praktik i 
programeve dhe mjeteve.  
 
Disa aspekte përmbajtjsore të kësaj lënde janë si në vijim: Aplikimi 
burimeve dhe mjeteve nga Kabineti i Përkthimeve (PC)  që e lehtësojnë 
shumë  punën e përkthimit; burimeve të gjuhës, të ruajtuar në 
digjitale; fjalor kërkues dhe baza e të dhënave leksikore, që kërkohen në 
kompjuter; përdorimi kolektiv dhe dobia e tyre; krijimi i memorjes tuaj të 
përkthimit (memorja e përkthimit, të zhvillohet sistemi për makinën 
statistikore të përkthimit  dhe ilustrimit; Mjetet për t’i gjetur emrat dhe 
shprehjet në tekste; mjetet për makina ndihmëse për përkthim (përkthim 
me makinë ndihmëse), të njohuritë e sistemeve më të njohura 
bashkëkohore ekonomike Trados, Sistemet për përkthimin me makinë 
(përkthim më makinë), hyrje në së paku një system(ekonomik) për 
përkthim me makinë. 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
 

Qëllimi i kësaj lënde është t’i ofrohet hyrje në thellësi në aspektet 
ekonomike, politike dhe historike të Bashkësis Evropiane në të cilën do të 
ofrohet siguri tek studentët në të marrurit me çështjet e lidhura me BE-në. 
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6.3 Instituticionet e BE-së  
 

 
Përmbajtja e kësaj lënde do të përbëhet nga lëndët si më poshtë: 
pikëpamja e institucioneve dhe autoriteteve të BE-së, Evropa pas  1945, 
pulset paraprake të marrëveshjeve, Historia e Bashkësisë Evropiane 
(unifikimi, zgjerimi, reformat), Komisioni Evropian, Këshillil,Parlamenti 
Evropian, Komiteti Ekonomik dhe Komiteti i Rajoneve, Institucionet tjera 
të BE-së: Gjykata dhe Gjykata Evropiane, Porcedurat legjislative të BE-së, 
shembujt, Traktati iI Lisbonës, Zgjerimi i BE-së  dhe politikat e jashtme 
Evropiane.  
Literatura: 
Philipp Lambach, Christoph Schieble: EU Concours. Leitfaden zur Europäischen 
Union. 2. Auflage. ViaEurope, Berlin 2007 
Wolfgang Wessels: Das politische System der Europäischen Union. Wiesbaden 
2008 

 
 
Numri dhe emri i lëndës:  
 
6.4 TerminologjijaT dhe 
profesionet gjuhësore II – 
Institucionet Politike dhe 
qeveritare 

Qëllimi kësaj lënde është njoftimi i studentëve më afër me terminologjitë e 
kategorive të ndryshme shkencore dhe profesionale. 
 
Bazuar në shembujt nga shtypi, publikimet e drejtpërdrejta studentët do 
t’u duhet ta bëjnë dallimin në mes të përdorimit të gjuhës në tekstet 
profesionale dhe të përgjtihshme, llojet e ndryshme të teksteve dhe 
metodave të përkthimit dhe procedurave për përkthim shkencor dhe 
terma teknik apo stile. Tema do përpunohet në ssistemet politike dhe 
institucionet e shteteve ku flitet gjuha gjermane dhe gjuha shqipe. 
Literatura:  
Reiner Arntz, Heribert Picht, Felix Mayer: Einführung in die 
Terminologiearbeit. Olms, Hildesheim 2002 
Thorsten Roelcke: Fachsprachen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005 

Numri i Lëndës dhe Titulli: 
 
6.6 Lëndë zgjedhore 
 
 

Studentët e të dyja specializimeve duhet të zgjedhin dy lëndë nga lista e 
mëposhtme: 
1. Letërsisa Moderne Austriake  
2.  Pushteti dhe Dhuna 
3.  Rrugët e Poezisë 
4. Historia e Filmit Gjerman 
5. Komunikimi ndërkulturor  

Numri dhe emri i lëndës:  
 
7.1 Leksikologjija dhe  
Leksigorafia 
 

Lënda do të përbëhet nga temat e mëposhtme: leksikologji dhe 
leksikografi si discipline gjuhësore; Leksiku konceptual (fjalori), leksiku 
dhe struktura e tij; dinamika e leksikut; fjalëformimi, motivimi, fushat 
semantike; fjalorët dhe produketet tjera leksigografike; hyrjet mikro dhe 
makro strukturale; llojet dhe tipet e fjalorëvek; metoda 
leksikografike, Historia e leksikografisë Gjermane. 
Literatura:  
Michael Schlaefer: Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel 
deutscher Wörterbücher, Erich Schmidt Verlag, Berlin 2002 
Thomas Herbst, Michael Klotz: Lexikografie. UTB, 2003. 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
7.2 Gjuha e Mediave në 
vendet ku flitet gjermanishtja 
 

 
Qëllimi i kësaj lënde është të bëhet e mundshme që studentët të marrin 
njouri të thella në kontekstin e mediave dhe dhe dizajnimin e tekstit, 
formën lingusitike dhe metodat e prezentimit/përfaqsimit. Lënda 
kuptohet së bashku si e takim,e cila i lejon studentëve  me konsumimin e 
mediave të sotme dhe klasifikim më të mirë të integrimit dhe vlerësimit të 
tyre, por mbi të gjihta si parapunë e provimit të veçorisë specifike 
gjuhësore e cila determinon ligjerat[n e sotme të mediave. 
 
Këto janë disa nga temat që do të mësohen brenda kësaj lënde: Fokusimi i 
lëndës është në analizimet tekstuale dhe linguistike, sidomos  në 

http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Wessels
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përcaktimin e leksikut, veçoritë sintaktike dhe stilistike të gjuhës së 
mediave. Megjithatë, është e rëndësishme pikëpamja e diksutimeve të 
drejtpërdrejta dhe të pasura në fushën e mediave  të fitojnë së paku një 
teori, radiusi i lehtë i zgjeruar  kah mediat si mjet për praktikim të qasjeve. 
Në mënyrë të barabartë nxitëse janë të dhënat teknike për peizashin e 
mediave në Gjermani  pasi që ato janë mbi 30 vjet në kanale të hapura, 
derisa në Britani, toka energjetike e tabloidit sikurse Dielli,  janë vetë, 
gjashtë. A janë televizione Gjermane toksimane? – Të Mesme ose të 
Mëdha?Hyrje në Teorinë e mediave, Nga penda deri në  MagicPad – 
Pikëpmaje e shkurtër e hostorisë së mediave; Peijzashim i mediave në 
Gjermani, Austria dhe Zvicër: dallimet dhe ngjajshmëritë, dhe tregu i 
librit;  Krahasimi i karakteristikave të gjuhës së: Llojeve të teksteve të 
shtypit, llojet e teksteve të lajmeve televizive dhe radios, dhe fjalët e reja 
nga  frazat  fikse: idiomat si sfidë creative  dhe fjlaët e rrezikshme: fjlaori 
ushtarak në ligjeratat politike; fjalët e ndalaura: lgjuhët e socializmit 
kombëtar; Gazetat drejtpërdrejt; Gjermanishtja zyrtare - zhvillimi;  Një 
pikëpamje për media dhe përzierjen e gjuhës.  
Literatura: 
Luhmann, N.: Die Realität der Massmedien. VS 2010. 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
7.3 Terminologjija e 
profesioneve të gjuhës III – në 
ekonomi, ambient, drejtësi. 

Qëllimi kësaj lënde është njoftimi i studentëve më afër me terminologjitë e 
kategorive të ndryshme shkencore dhe profesionale  
 
Bazuar në shembujt nga shtypi dhe e drejta e publikimeve, studentët do t’i 
njohin terminologjitë themelore dhe karakteristikat e kompanive, 
financave,,sistemit legal, Bashkësinë Evropiane, mbrojtjen e ambientit  
dhe natyrës, energjisë dhe korrespodencën. 
Literatura:  
Schaefer, Matthias: Wörterbuch der Ökologie. Spektrum Akademischer Verlag. 
2012 
Wein, Mathias: Grammatik in der Fachsprache. Grin-Verlag 2011. 
Huneke, Hans-Werner/Steinig, Wolfgang: Deutsch als Fremdsprache. Eine 
Einführung. Erich Schmidt Verlag. 2005 
Kühn, Günter/Förster, Eva/Ross, Ernst: Deutsch für Ausländer in der Arbeits- 
und Berufswelt. Bertelsmann 2001. 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
7.5 Lëndë zgjedhore 
 

Studentët e të dyja specializimeve duhet të zgjedhin dy lëndë nga lista e 
mëposhtme: 
 
1.Gjuha në shoqëri 
2. Psikolinguistika 
3. Histori e Gramatikës së Gjuhës gjermane 
4. Biografia e gjuhës 
5. Metodologjia dhe teknikat e  punës shkencore 

 
 
 
Numri dhe emri i lëndës:  
 
8.1 Historia e  Artot dhe  dhe 
Kultura Gjermane  në vendet 
ku flitet gjermanishtja  
 

 
Studentët në këtë lëndë do të mësojnë lidhur me trendet kryesore në art, 
letërsi dhe histori, por gjithashtu edhe tranzicionin e zhvillimeve nxitëse 
në gjysmën e parë të shekullit 20.   
Literatura: 
Klotz, Heinrich/Warnke, Martin: Geschichte der deutschen Kunst. Beck 1988.   

Numri dhe emri i lëndës:  
 
8.2 Lëndë zgjedhore  
 

Studentët e të dyja specializimeve duhet të zgjedhin dy lëndë nga lista e 
mëposhtme: 
 
1. Teoritë e zgjedhura Individuale, Shoqërore, Kulturore në shekullin 20. 
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2. Shkathtësitë e arsimtarëve në të mësuarit e gjuhës së huaj. 
3. Teatri i Popullit Gjerman 
4. Analizat dhe përgatitja e mësimdhënies të gjermanishtes si gjuhë e huaj 

Numri dhe emri i lëndës:  
 
8.3 Tema e Diplomës  

Fushëveprimi: 50 faqe përkthim (faqja = 1500 shkronja origjinale), nga të 
cilat 25 nga gjermanishtja në shqip dhe   25 faqe nga gjuha shqipe në 
sjermanisht. 
 
Studentët tekstet e vetë zgjedhura të cilat konfirmohen nga Mentori,  
mund të vendosni nëse teksti duhet të jetë profesional për secilin drejtim 
apo të zgjidhet tekst i përgjithshëm prej 15 faqeve (apo më pak), dhe 
mbetja deri më  25 faqe të tekstit special. Duke bërë ashtu që profesioni i 
zgjeruar për të dyja drejtimet duhet të jetë i njëjtë (psh, drejtësi, ekonomy, 
ekologji, turizëm, mjekësi, teknologji etj.), por mesi i ngushtë duhet të jetë 
i ndryshëm (dhe mëtutje nuk mund të trajtohet qoftë si tekst apo 
prodhimi i shumëllojshëm etj). 
Origjinalet duhet të botohen, mund të mos përkthehen në gjuhë të veçanta 
apo jo më të vjetra se 7-8 vjetë. 
 

 

 

Tema e Diplomës/projekti - Diploma (teza) 

 

Për punimin e diplomes kërkohet  nga studentët të përgatisin, bëjnë kërkime dhe 

shkruajnë një punim bazuar në burimet nga biblioteka në planifikim ose tema të lidhura me 

planifikim. Studentët do ta zgjedhin një temë dhe do t’iu kërkohet të sjellin një punim të 

zgjeruar që sintetizon dhe zhvillon kritikën në literaturën ekzistuese. Duhet të përfundoj gjatë 

semestrit të 7-të apo të 8-të.  

 

Tema e Diplomës do të bazohet në shqyrtimin e tërësishëm të literaturës relevante 

dhe sintetizimit të njohurive të profesionale të fituara kudo gjatë studimit. 

Metodat e mësimdhënies 

Ligjerata-Seminare-Konsultime- Zgjidhja e problemeve-Studim i pavarur  

Vlerësimi- Puna me kurse 

Puna  në projekt 
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7.7 Master në Trashigimi Kulturere dhe 

Menaxhimi i Turizmit 

 

Qëllimi:  
 

Kosova ka trashëgimi të madhe kulturore gjithashtu edhe sikurse edhe 
resurset jturistike. Menaxhimi i thesarit të turizmit dhe trashëgimisë 
kulturore për një periudhë të gjatë është injoruar. Pas periudhës së 
pasluftës disa masa dhe aktivitetet janë ndërmarr në konservim, 

rehabilitim dhe mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Derisa për burimet  e 
turizmit nuk janë ndërmarr masa të duhura me qëllim të mbrojtjes dhe 
zhvillimit në burimet turistike. 
Qëllimi i programit është të ngrit kapacitetet profesionale në fushën e 
trashigimisë kulturore dhe turizëm në organizata përgjgjegjëse për 
planifikim ndërkombëtar dhe lokal të trashigimisë kulturore dhe turizmit.  
. Universitetit i Prizrenit me programin e tij “Master në Trashëgiminë 
Kulturore dhe Menaxhim të Turizmit” ka për qëllim të krijoj 
kapacitete më qëllim të mbulimit të dy fushave shumë të rëndësishme 
në shumë aspekte. Programi është i strukturuar në tri fusha kryesore të 
studimit dhe fushat e kërkimit e cila përfshinë lëndët e trashëgimisë 
kulturore, ekonomisë dhe juridikut.  

 

 

Rezlutatet e 
Mësimit 

 

Gjatë këtij program Master, studentët do të kenë mundësi të mësojnë 
më shumë rreth teknikave, instrumenteve dhe aftësive për menaxhim të 
kapaciteteve kulturore dhe turistike në mënyrë të zhvillimit të 
mëtutjeshëm të këtyre resurseve. Gjithashtu ata do të kenë mundësinë 
e zhvillimit të shkathtësive për krijimin e kapaciteteve të reja turistike  
dhe ta rrisin konkurrencën në regjion dhe më gjerë. 
Të diplomuarit në këtë program do të jenë të aftë të punojnë në fusha 
si: administratë, menaxhimi dhe kontrolli financiar të kompanivve 

turistike, zhvillimin mbdhe menaxhimin e resurseve turistike si dhe në 
promovimin e shërbimeve dhe turizmit. 

 
 Pranimi i studentëve: 

 
 Numri I studentëve në vitin e parë 

  
Numri I studentëve në gjeneratën e parë do të jetë 25-30 
 

 Minimumi I grupit për fillimin e programit do të jetë 20 studentë 

 
 

 

 Kushtet për pranim: 

 

Kualifikimi I kërkuar 

A. Pa provim pranues: Arkeologji, Juridik,, Etnologji, Sociologji, 
Histori. 

B. Me provim pranues: Ekonomi, Gjeografi, Arti 
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Aplikacioni për masat shtesë 
 
 
 Specifikoni nëse ndonjë institucion ndërkombëtar bashkëpunues/I 

binjakëzuar do të njetë pjesë e programit 
  

A) Po  
 

B) Jo   

 

 

 Mësimi në distancë: 
  
  

A) Po 
 

B) Jo   

 
 Bashkëpunëtor në tregun e punës 
 

Kompani/Institucion Kompanitë kturistike dhe muzetë 

Kontakti Nga Kosovo dhe regjioni 

 
  

 Bashkëpunëtor në zhvillimin e programit 
  

Universitetet/Fakultetet: 

- Chieti – Pescara, Itali  

- Universiteti i Shkodrës 

- Universiteti i Tiranës 

- IMK – Shqipëri 

- Universiteti i Warshavës - Poloni 

- Universiteti i Tarragonës – Spanjë 

- WUS - Kosova 

Persona kontaktues 
- Dr Sara Santoro 

- Arieta Troshani 
 

 Paisjet e nevojshme equipment: 
  

A) Po B) Jo   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X  

 X 

X  
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Kurikula 
 

Master i shkencës: Trashigimi kulturore dhe menaxhimi i turizmit 
Viti I - Semester I dhe II, viti akademik 2012/2013 

No. Lënda Statusi  ECTS Orë Subject Bearer  Guest Lecturer 

1.  

A.1) Hyrje në 

Trashëgiminë 

Kulturore 

O 6 150 
Shafi Gashi 
 

1. M. Moderato, 

Ud’A,  

2. E. Subias ICAC 
3.  Kujtim Elezi 

2.  
A.2) Trashëgimia 

Arkeologjike  
O 6 150 Edi Shukriu 

1. S. Santoro,UdA 
2.Apolon Baçe, IMK 

3.  

A.3) Trashëgimia  

Arkitekturale dhe 

ajo e  Artit 

E 4 100 
Edi Shukriu 
V. Germizaj 

1.Apolon Baçe, IMK 

2.Tomei, Ud’A 

4.  
A.4) Menaxhimi i 

Turizmit 
O 7 175 Nexhat Muhaxheri 

1.Mariani UNIBO 
2. Arjeta Troshani 
USH 

5.  
A.5) Marketingu i  

Turizmit 
O 7 175 Gani Gjini 1.Mariani, UNIBO 

6.  

A.6) Mbrojtja 

Ndërkombëtare e 

Trashëgimisë 

Kulturore 

O 4 100 Bashkim Zahiti 
 

7.  

B.1) Trashëgimia 

Etnologjike dhe 

Shpirtërore 

O 7 175 
Drita Statovci 
Shpresa Siqevca 

 

 

8.  

B.2) Strategic 

Management and 

planing 

O 6 150 Nuri Bexheti But Dedaj, WUS 

9.  

B.3) Koncepti dhe 

Metodologjija e 

Trashëgimisë 

Kultutrore. 

O 6 150 
Drita Statovci 
 

Gutierrez, ICAC 

Kujtim Elezi 

10.  

B.4) Legjislacioni 

Pozitiv sipas 

vlerave turistike të 

turizmit në Kosovë. 

E 4 100 Riza Smakaj 
 

11.  

B.5) Gjeografia e 

turizmit dhe 

mbrojtja e aseteve 

natyrore 

O 7 175 
Ibrahim Ramadani 
Behxhet Mustafa 
Hazër Dona 

Mariotti, UNIBO 

12.  

B.6) Burimet 

Natyrore dhe 

Palnifikimi 

Hapsinor 

E 4 100 Behxhet Mustafa Rovigatti Ud’A 

 Total ECTS   60   
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Viti II - Semestri III dhe IV 

No. Subject Status  ECTS Hours Subject Bearer   

1.  

C.1) Konzervimi dhe 

Restaurimi i 

Trashëgimisë Kulturore 

O 7 175 
Bahtije Gërbeshi 
Bekim Çeko 

1.Varagnoli Ud’A2. 

Çaushi IMK 

2.  

C.2) Kërkime, 

Panifikim dhe 

Menaxhim të 

Trashëgimisë Kulturore. 

E 4 100 
Bahtije Gerbeshi 
Bekim  Çeko 

Mele SVIMAP 

 

3.  
C.3) Komunikimi 

Ndërkulturor   
O 5 125 

Xheladin 
Zymberaj 

Subias, ICAC  
Marrone, Ud’A  

4.  
C.4) Turizmi dhe 

zhvillimi rajonal 
O 7 175 

Partizan 
Shuperka 

Bianchi, UNIBO 

5.  

C.5) Ndërmarrësia dhe 

inovacionet në turizëm 

dhe trashigimi kulturore 

O 7 175 Safet Merovci Bianchi, UNIBO 

6.  

C.6) Politikat e BE-së 

në Mbrojtjen e 

Trashëgimisë Kulturore. 

E 4 100 Enver Sopjani  

7.  

D.1) Teknologji e re në 

turizëm dhe trashigimi 

kulturore 

O 4 100 Ermir Rogova 
Moderato Ud’A 

 

8.  
D.2) Historia e 

Ballkanit dhe civilizimi O 6 150 Nuri Bexheti 
1.Afrim Hoti, UAMD 
2.Eda Trebicka 

9.  

D.4) Dizertacioni 
 
Obligime kërkimore 
(Visita studimore, 
seminare, mësimi në 
distancë, laboratore, 
konferenca, etj.) 

 
20 

  
 

 Total ECTS  60   
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2. Përshkrimi i shkurtër Lëndëve 

 
Numri i 
Lëndës 

 
Emri i Lëndës 

 

 
Përshkrimi i shkurtër Lëndëve  

A.1) 
 

Hyrje në 
Trashëgiminë 

Kulturore  
 

 
Objektivat/Përmbajtja: ky modul synon të paraqes tek studentët 
parimet fillestare dhe filozofinë e trashëgimisë kulturore dhe 
zhvilloj me studentë kuptueshmërinë kritike të konceptit të 
trashëgimisë. Do të përpiqet të identifikohen trendët në studimet e 
trashëgimisë kulturore, dhe adresimin e ideve kryesore në 
interpretimin e trashëgimisë. Studentët do ta kenë rastin të marrin 
informacione lidhur me arkeologjinë, arkitekturën,etnologjinë dhe 
trashëgiminë shpirtërore.  
Moduli do të tërheq materialin teorik dhe praktik dhe ofroj 
mundësi për studentë të aplikojnë aftësitë tyre teorike dhe praktike  
gjatë lëndës dhe ndihmoj studentët në familjarizimin me parimet e 
procesit të menaxhimit dhe trajtimeve sipas praktikave 
bashkëkohore.  
Literature: 
SWALLOW, P., D. WATT, R. ASHTON, Measurement And Recording 
Of Historic Buildings, London: Donhead Publishing Ltd., 2004.  
CROCI, G., The Conservation And Structural Restoration Of 
Architectural Heritage, Southampton: Computational Mechanics 
Publications, 1998. 
FEILDEN, B. M., Conservation Of Historic Buildings: Technical Studies 
in The Arts, Archaeology And Architecture, London: Butterworth 
Scientific, 1982.  

 
A.2) 
 

 
Trashëgimia 
Arkeologjike  

 
Objektivat/Përmbajtja: Qëllimi këtij moduli është që studentët të 
përfitojnë me njohuri të përgjithshme të trashëgimisë arkeologjike 
parahistorike , të kohërave të vjetra dhe mesjetës  shumicën në 
territorin e Ballkanit. Moduli do të jep një pikëpamje të formimit, 
zgjerimit, datat dhe etnicitetin e grupeve kulturore të dhënura. 
Theksim i veçantë do t’i kushtohet analizimeve kritike, dhe 
studentët do të jenë të angazhuar në debate të ndryshme shumë 
disiplinore për trashëgiminë arkeologjike. Gjatë ligjëratave teorike 
dhe arkeologjike aspektet metodologjike do të mbulohen 
gjithashtu. Studentët do të informohen për kërkime,trajtim dhe 
prezantim kritik të trashëgimisë arkeologjike me praktikat 
bashkëkohore.  
Literature: 
Barker, G., D. Gilbertson, et al., Eds. (2007). Archaeology and 
Desertification: The Wadi Faynan Landscape Survey, Southern Jordan. 
Exeter, Oxbow Books. 
FEILDEN, B. M., Conservation Of Historic Buildings: Technical Studies 
in The Arts, Archaeology And Architecture, London: Butterworth 
Scientific, 1982.  

A.3) 
 
 

 
Trashëgimia  
Arkitekturale dhe 
ajo e  Artit  

 
Objektivat/Përmbajtja: lënda ka për synim ofrimin e njohurive 
themelore të vlerave të pasura kulturore dhe arkeologjike, 
gjithashtu vlerat artistike. Lënda shqyrton arkitekturën dhe artin e 
ndërtimit  nga para historia (shpellat si ndërtesa, aspekti filozofik 
dhe funksional I krijimit të hapësirës për jetë dhe strehim në ato, 
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paraqitja e jetës së përditshme nëpërmjet artit, mureve të shpellës, 
fortifikatave dhe varrezave), më pas periudhën e ndërtimit 
Bizantin  (me karakter më të madh religjioz, sikurse kishat dhe 
manastiret: Graqanica, Deqani), periudha e ndërtimit me tiparet 
islamike në Kosovë (xhamitë, urat, tyrbet, shkollat, shtëpitë 
banuese).  Në kuadër të këtij roli lëndë e posaçme do t’i kushtohet 
prezantimit të rezidence finale në Kosovë, tradita arkeologjike në 
Kosovë sikurse ndërtimi I kullave që është tipik për Kosovën, roli i 
saj në vazhdimësinë e të jetuarit në Kosovë, dhe fortifikimet dhe 
aspektet e strehimit të tyre. Dhe përfundimisht do të ekzaminojnë 
periudhën e Modernizimit e shprehur në ndërtim dhe fuqi 
punëtore pas luftës së dytë botërore. Roli i arkitekturës dhe artit 
modern  i prezantuar në Kosovë,përparësitë dhe pasojat e 
modernizimit në  Kosovë.  
Literature: 
CROCI, G., “The Conservation and Structural Restoration of 
Architectural Heritage”, Southampton UK, Boston: Computational 
Mechanics Publications 2000. 
FEILDEN, B. M., Conservation of Historic Buildings, Oxford: 
Butterworth-Heinemann, 1997. 
BECKMANN, P, BOWLES R.., Structural Aspects of Building 
Conservation, Oxford: Elsevier 2004. 

A.4) 
 
 

 
Menaxhimi i 
Turizmit  

 
 Çështjet e ndërlidhura të cilat motivojnë dhe ndikojnë në turizëm 
për ta vizituar destinacionin janë ekzaminuar. Theksi do ti 
kushtohet në faktorët sociologjik dhe psikologjik,grupet socilale, 
dallimet demografike, klasat shoqërore dhe kultura në formëzimin 
e pikëpamjeve të turizmit, sjelljet e konsumatorit dhe e blerjeve.  
Lënda propozon disa qasje kualitative dhe sasiore që së bashku për 
ta kuptuar dhe ekzaminuar sjelljen  e turistit. 
Literatura: 
I referohe Librave 
1. Ecology and Tourism by Dr.G.poiyamoazhi  
2. Environment and Pollution by Khopkar  S.M.  
3. Environmental Management  by M.K.Oberoi  
4. Tourism and Sustainability  by Martin Mowforth & Ian Munt 

A.5) 
 

Marketingu i  
Turizmit  

Objektivat/Përmbajtja: Njëra nga qëllimet kryesore të lëndës është 
që të ofroj nivelin e të diplomuarave në të ardhmen në biznes me 
njohuri themelore lidhur me çështjet specifike dhe parimet e tregut 
të turizmit, por gjithashtu për t’i aftësuar ata t’i kuptojnë trendët 
bashkëkohore në turizëm. Duke e përshtatur kornizën konceptuare 
për analizimin e rolit dhe kuptimit të segmenteve të shumta që 
formojnë sistemin kompleks të turizmit, studentët do të jenë në 
gjendje të njohin potencialet e vërteta për zhvillim të turizmit duke 
përdorur metoda kërkimore relevante në funksion të politikave të 
menaxhimit, marketingut, planifikimin zhvillimor dhe turizmit .  
Literature: 
MUNCE J.F., Industrial Architecture: An Analysis of International 
Building Practice, F.W. Dodge Corporation, New York 1960. 
PALMER, M., NEAVERSON, P., Industrial Archaeology Principles 
and Practice, Routledge , London and New York 1998. 
STRATTON, M. (ed.), Industrial Buildings: Conservation and 
Regeneration, E&FN Spon , London 2000.  
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A.6) 
 

 
Mbrojtja 
Ndërkombëtare e 
Trashëgimisë 
Kulturore  

 
Objektivat/Përmbajtja: Dispozitat e rëndësishme për mbrojtjen 
trashëgimisë kulturore kanë një karakter ndërkombëtar. Shumica e 
organizatave për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore duhet të 
numërohen. Kompetencat e organizatave rajonale dhe globale për 
mbrojtje të trashëgimisë kulturore, Organizimi, metodat dhe 
mekanizmi për mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Përmbajtja dhe 
efekti i standardeve për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. 
Marrëdhënia ndërmjet standardeve ligjore ndërkombëtare, 
rajonale dhe kombëtare për mbrojtjen e trashëgimisë kulturore.  
Literature: 
ADLER, G.J., 1972. Targets in War: Legal Considerations. 
CRNOBRNJA, M., 1992. Le Drame Yougoslave (Rennes: Editions 
Apoge)  
HAGUE CONVENTION, 1954. Convention for the Protection of 
Cultural Property in the Event of Armed Conflict, The Hague, 1954.  

 

 
B.1) 

 
Trashëgimia 
Etnologjike dhe 
Shpirtërore  

 
Objektivat/Përmbajtja: Nocionet bashkëkohore të trashëgimisë-
kulturore, historike,etnografike,materiale dhe jo materiale – janë 
ngushtë të lidhura me historinë e antropologjisë dhe historinë e 
institucioneve  që kanë prodhuar përfaqësime dhe ligjërata në 
kulturë. Më tutje, kjo lëndë synon hulumtimin e fillimit, historinë 
dhe zhvillimin etnografik dhe praktikat etnografike  ashtu sikurse 
janë integruar brenda, të negociuara dhe transformuar  nëpërmjet 
institucioneve të trashëgimisë kulturore. Lënda ka një qasje kritike  
për studimin e trashëgimisë dhe është e informuar nga teoritë pas 
koloniale, feminise dhe ndërthurësh. Në veçanti, lënda fokusohet 
në mënyrat se si ne  kemi lëvizur nga entologjia në trashëgimi  si 
formëzim I njohurisë dhe praktikës. Sipas deklaratave të shoqatave 
atropologjike  mbi të drejtat e njeriut “*kjo njohuri zëvendëson një 
angazhim etik për mundësi të barabarta të gjitha kulturave, 
shoqërive, dhe personave ti realizojnë këto kapacitete në 
identitetin e tyre kulturor  dhe jetërat shoqërore. ”Më tutje 
trashëgimia bëhet me të madhe e rëndësishme në mbrojte dhe 
negocim të identiteteve të ndryshme; kjo përfshin fuqinë e 
marrëdhënieve në mes të institucioneve që përfaqësojnë 
trashëgiminë, kornizën ligjore ndërkombëtare apo ligjësishtë e që 
ka për qëllim ta mbroj atë, dhe formësimin social dhe politik. Disa 
nga pyetjet kryesore  që kjo lëndë I adreson janë përfshirë: Si 
antropologjia dhe praktikat e ndryshme të etnologjisë dhe 
etnografisë e ka krijuar dhe përfaqësuar trashëgiminë? Si e 
gjenerojnë institucionet përfaqësimin dhe bisedat rreth 
trashëgimisë dhe identitetit? Cilat janë marrëdhëniet e fuqishme në 
mes të aktorëve të cilët e dokumentojnë, përkujtojnë dhe harrojnë 
dhe i gjenerojn praktikat e trashëgimisë?  
Literature: 
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, 1991B. Protection 
of Museums and Museum Collections (ANSI/NFPA American National 
Standard 911, 1991 Edition) (Quincy, MA: National Fire Protection 
Association)  
NATIONAL FIRE PROTECTION ASSOCIATION, 1992. Protection of 
Historic Structure and Sites (ANSI/NFPA American National Standard 
913, 1992 Edition) (Quincy, MA: National Fire Protection Association)  
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B.2) 

Menaxhment 
Strategjik  

Objektivat/Përmbajtja:  Varësisht nga njohuria e metodave dhe 
instrumenteve të menaxhimit stratexhikë , menaxhimit të 
burimeve njerëzore, menaxhimit organizativ dhe lëndët e 
tërthorta(novative, kualiteti…) Menaxhmenti Stratexhik fokusohet 
në mënyrën më të mire të implementit të një stratexhije nëpërmjet 
ndryshimeve organizacionale dhe kulturore. Kjo lëndë do ti mësoj 
studentët sit a udhëheqin kompaninë në atë mënyrë që sikur të 
krijojnë aftësi komunikuese dhe ambient përcjellës kah novacioni. 
Njëra nga objektivat kryesore  që të mësohen dhe trajnohen 
studentët  sit ë krijojnë avantazhe konkurruese për kompanitë e 
tyre në një peizazh të lart të konkurrencës në biznes.  
Kompetencat:Njohuria  e detyrave të menaxhmentit, njohuria e 
metodave dhe instrumenteve për implementimin e këtyre 
detyrave dhe aftësia për ti zbatuar ato.  
Literature: 
Thorelli, HB (ed)(1977) Strategy + Structure = Performance: The 
Strategic Planning Imperative  
Bloomington: Indiana University Press 
Lewis, G (1993) ‘Concepts in strategic management’ in G Lewis, A 
Morkel & G Hubbard (eds)  
Australian Strategic Management: Concepts, Context and Cases Sydney: 
Prentice Hall, 
Hill, CWL & DL Deeds (1996) ‘The importance of industry structure for 
the determination of firm  
profitability: a neo-Austrian perspective Journal of Management Studies 

 
B.3) 

 
Koncepti dhe 
Metodologjia e 
Trashëgimisë 
Kulturore. 

 
Objektivat/Përmbajtja: Lënda përqendrohet në zbulimin e vlerave 
tl trashëgimisë kulturore në Kosovë, aspektet filozofike dhe teorike 
të vlerësimet të saj,krahasimin si metodë për vlerësim dhe 
prezantim të kulturës. Metodologji Adekuate: teorike, kritike, 
vlerësuese, krahasuese, etj, që do t’ju ndihmoj të definojnë në 
kushte të stratexhisë afatgjate e të përfitimit  të asaj vlere, 
konservimin e saj dhe prezantimin në mënyrë të duhur të saj. 
Literature: 
FITCH, J. M., Historic Preservation: Curatorial Management of the Built 
World, New York 1982. 
CIRIA, Structural Renovation of Traditional Buildings, CIRIA Report 
111, 1986. 

B.4) Legjislacioni 
Pozitiv sipas 
vlerave turistike 
të turizmit në 
Kosovë. 

Objektivat/Përmbajtja: Turizmin, nocionet, pozitat dhe 
fuknsionet,  
Metodat dhe teknikat e studimeve për turizmin  dhe burimet 
aplikuara; Aspektet Ligjore të Turizmit si një nga fushë veprimet 
ekonomike, Segmentet e Aspektit Krahasues të Pozitës legale të 
Turizmit në Kosovë dhe Turizmin dhe Ambientin ; Pozita Aktuale 
e Turizmit në Kosovë. Analizat Kritike të Legjislacionit dhe 
propozimeve të Turizmit në Kosovë sipas rregullave 
Bashkëkohore Ligjore.  
Bibliografia  
Tenth Radition , Business Law and Regulatory environment, Concepts 
and Cases, Jmallor & A. James Barnes...Mc Graw Hill, Irwin Mc Graw 
Hill, Boston, New York...,1998 Dr Riza SMAKA, E Drejta Biznesore Dr 
Riza SMAKA, E Drejta Biznesore Nderkombëtare Dr Mazllum 
BARALIU, E Drejta Biznesore, Prishtinë, 2011  
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B.5) Gjeografia 
turistike dhe 
mbrajtja e aseteve 
natyrore  

Objektivat dhe përmbajtja 
- njohja me vlerat turistke në nivel gobal, europian dhe lokal; 
- njohja me kapacitetet turistike të Kosovës dhe  menaxhimin e 
tyre; 
- Marketingu i vlerave turistike të vendit , veëmas ato ekoturistike; 
- njohja me kapacitetet e vlerave dhe situaten  e menaxhimit të tyre 
në Kosovë  
Rezultatet e pritura të nxënies:  
Në fund të ketij kursi  studentet pritet  që: 
1. Të kuptojnë vlerat turistike në Kosovë dhe në botë; 
2. Të kuptojnë kapacitetet turistike dhe të vlerave natyrore të 
Kosovës; 
3. Të njihen me mënyrat e menaxhimit të turizmit në Kosovë. 
Literatura 
1. Musa Gashi (1988): Bazat e Turizmit. Universiteti i Prishtinës. 
Prishtinë 
2. Glavac, V. (2001) Uvod u globalnu ekologiju. Hrvatska Sveucilisna 
Naklada, Zagreb  
3. Wajnfeld W., Wessels W. (2004) ” Evropa, prej A deri ne ZH” Europa 
Union Verlag GmBH, Bonn 

B.6) Burimet Natyrore 
dhe Planifikimi 
Hapësinor 

Objektivat/Përmbajtja: Ngjarja synon të kuptojnë parimet 
ekologjike. Të analizohen efektet e këtyre faktorëve të strukturuar 
ekologjikisht dhe funksionimi i bimëve dhe riprodhimi i bimëve. 
Për të vlerësuar ndikimin e këtyre faktorëve në bimët. Rrjetëzimin 
për Master të diplomuar në Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim 
të Turizmit në shtetet Ballkanike / Universiteti i Prizrenit. 
Literature: 
Boyes, S., Warren, L. & Elliott, M., 2003a Summary  of current 
Legislation Relevant to Nature  
Conservation in the Marine Environment in the United Kingdom. Report 
1. Report to JNCC ZBB604-D1- 
2003. 
Boyes, S., Warren, L. & Elliott, M., 2003b Regulatory Responsibilities 
and enforcement Mechanisms  
Relevant to Marine Nature Conservation in the United Kingdom. Report 
2b. Report to JNCC ZBB604- 
D2b-2003. 

C.1) Konservimi dhe 
Restaurimi i 
Trashëgimisë 
Kulturore  

Objektivat/Përmbajtja: Lënda jep informatë lidhur me arsyenat e 
problemeve lidhur me trashëgiminë kulturore dhe konservimin e 
tyre. Kjo njohuri e lëndës i mbulon këto fusha: arkitekturale, 
urbanistike dhe analizimet  e vend punishteve ndërtuese historike, 
duke përfshirë biografinë historike, sistemet e ndërtimit dhe 
proporcionet e ndërtimit, urbane dhe ambientin arkitektural , 
dëmtimet,alternativat për planifikim,konservim dhe restaurim.  
Literature: 
Blaser, W., Wood Houses Form in Rural Architecture. Wept&Co. Verlag 
Basel 1980.  
CIRIA, Report 111 “Structural Renovation of Traditional Buildings”. 
CIIA London 1986. 
- Trends in German Cultural Heritage Research and Future Challenges,' 
Munhwajae Gwahak Gisul (Cultural Heritage Science), 2007. 
- Standardization for Weathering Mapping of Ancient Stone 
Monuments,' Munhwajae Gwahak Gisul, 2008. 
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C.2) Kërkime, 
Panifikim dhe 
Menaxhim të 
Trashëgimisë 
Kulturore. 

Objektivat/Përmbajtja: Kjo lëndë ka për qëllim të hulumtoj 
kuptimin dhe përmbajtjen e rëndësisë së Trashëgimisë Kulturore. 
E cila I lehtëson rikthimin e njohurive të humbura dhe zgjidhjet e 
avancuara kah problemet e tanishme; I ndihmon të krijojnë 
vetëdije të identifikimit dhe të pranimit; i identifikon nevojat dhe 
mundësitë e trashëgimisë kulturore;që kanë vlera ekonomike dhe 
praktike.  
Literature: 
RICHARDS, G., 2000. Tourism and the World of Culture and Heritage.  
Tourism  
Recreation Research, 
THORBURN, A., 1986. Marketing cultural heritage: does it work within 
Europe? .  
Travel and Tourism Analyst, December, 1986 
GLASSON, J., GODFREY, K., GOODALL, B., VAN DER BORG, J. 
AND  
ABSALOM, H., 1994. Visitor Management in Heritage Cities.  Tourism  
Management, 

 

C.3) Komunikimi 
Ndërkulturor 
 

Scholars’ thoughts on communication: Herbert Ernst, Erika 
Werlen, Barbara Schulze, Çomski, Bahtin, Lebov etc.  
Komunikimi si një akt it ë folurit: definicionet 
Faktorët  gjuhësor të Komunikimit 
Faktorët jo gjuhësor të komunikimit  
Kompetencat Komunikuese  
Performanca Komunikuese  
Llojet e Komunikimit 
Stilet e Komunikimit 
Ndikimi i kategorive stilistike në Komunikim  
Kuptimi gjuhësor i komunikimit pragmatik  
Teoria deficitare e komunikimit 
Komunikimi dhe informimi  
Pragramtikët Komunikues  
Monologjet dhe Dialogjet: Komunikimi i Brendshëm 
Kompetencat gjuhësore dhe kompetencat komunikuese  
Interneti si mjet masiv komunikues  
Komunikimi si ndërlidhës shoqëror   
Komunikimi i Prozodisë,Metrikës  
Dëftorja e Komunikimit  
Linguistika realiste  
Komunikimi i tekstit dhe ndërtimi i tij   
Koherenca e tekstit gjatë procesit të komunikimit 
 
Metodat e përpilimit të  syllabuseve 
-Kërkimi i formave procesuese; 
-Ndërshkëmbimi i informatës; 
-ligjërata; 
ushtrime; 
-konsultime-këshillime; 
-Punim seminarik; 
-eseje; 
-platformat elektronike; 
-vëzhgimi krahasues; 
-heterodoksi; 
-refleksioni; 
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-vështrimet kritike novative; 
-interpretimi i kërkimeve; 
-bashkë autorët; 
-stratexhitë e bisedave; 
-kërkim i pavarur; 
-zgjedhje kombinim ndërtim etj. 
 
Atë arriturat në fund të lëndës  
Studentët do të jenë në gjendje që të :  
Kuptojnë rëndësinë e komunikimit  si mjet shoqërues i personit ; 
Përfitmi i kulturës pragmamtike të komunikimit i cili promovon 
oratorin autorin.; 
Shprehje me shkrim dhe me gojë sipas situatave dhe temave;  
Përfeksionojnë stratexhinë e përpilimit të teksteve sipas kritereve 
të avancuar tekstual;  
Komunikim sipas kritereve të gjuhës standarde; 
Reflektim në strukturën shoqërore kulturore të mjeteve 
komunikuese; 
Zgjedh dhe ndërton njësi gjuhësore të cilat ofrojnë komunikim etik 
estetik dhe stilistik etc. 
Literatura 
1.M.Bachtin, Die Esthetik des Wortes, Frankfurt, 81. 
2.R. Barthes, Die Lust am Text, Frakfurt a. M., 74. 
3.W. Dresler, Einfuhrung in die Textlinguistik, Tubingen, 79.  
4.H. M. Gauger, Uber Sprache und Stil, Munchen, 95.  
5.J. Lyons, Die Sprache, Munchen, 92.  
6.M. Schwarz, Einfuhrung in die kognitive Linguistik, Basel, 96.  
7.U. Eco, Einfuhrung in die Semiotik, Munchen, 94.  
8.J. Engekkamp, Psycholinguistik, Munchen, 74.  
9.S. Levinson, Pragmatik, Tubingen, 90.  
10.Ch. Morris, Pragmatische Semiotik und Handlungstheorie, Frankfurt 
a. M., 77. 
11.W. H. Veith, Soziolinguistik, 2 Auflage, Tubingen, 05. 
12.W. Iwar, Verbale Kommunikation i n der Stadt, Tubingen, 95. 
13.W. Erika, Sprache, Kommunikation und Mentalitat, Tubingen, 98.  
14.Menschliche Kommunikation…(grup autorësh), Bern, 67. 
15.Sch. Barbara, Kommunikation im Alter, Wiesbaden, 98 

C.4) Tourism and 
regional 
development  

Objektivat/Përmbajtja: Ekonominë e Zhvillimit; Zhvillimi 
Ekomomik është degë e shkencës së ekonomisë e cila I studjon  
aspektet e ekonomike të procesit të përgjithshëm ekonomik , 
kryesishtë në shtete me të hyra të ulëta.  
Prezantim i shkurtër; Teoritë dhe Zhvillimi Ekonomik 
(nacionalizmi ekonomik, teoria strukturale ndryshuese … )  
Temat e Kërkimeve; (Borxhi në vendet e zhvilluara, funksioni I 
organizatave ndërkombëtare ….)  
Problemi i indikatorëve të rritjes  
Zhvillimet e kohëve të fundit  
Zhvillimi Ekonomik i ngritur 
Ekonomia e Turizmit  
Koncepti dhe Përmbajtja e sistemit të Turizmit  
Funksionet ekonomike të Turizmit  
Ndikimi kryesor ekonomik (direkt ose indirekt) i turizmit  
Koncepti i turizmit  ekologjik dhe të  qëndrueshëm.  
Përfitimet kryesore  të Turizmit.  
Literature: 
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Souvenirs: The Material Culture of Tourism (University of North 
London Voices in Development Management) by Michael Hitchcock 
and Ken Teague (Jul 2000) 

ICOMOS International Committee of Cultural Tourism, 1993.  Cultural 
tourism:  
tourism at world heritage sites: the site manager’s handbook. 2 
nd 
 ed. Madrid: WTO. 

C.5) Ndërmarrësi dhe 
inovacione në 
turizëm dhe 
trashigimi 
kulturore 
 

Objektivat/Përmbajtja:Ndërmarrësia mbulon çështje e 
mëposhtme: ndërmarrësin dhe përfshirjen e saj , konceptet e  
SMBs,rolin dinamik t[ bizneseve të vogla mënyrën fillestare të 
bizneseve format e pronësisë së biznesit, idetë e biznesit, planin 
biznesor, mënyrat e financimit të bizneseve të vogla, burimet 
financiare, menaxhimin  dhe, planifikimin stratexhik dhe 
operacional për biznes të ri, menaxhimin e rrezikut, aktivitetet e 
lidershipit, menaxhimi i rritjes së kompanisë, menaxhimi i 
novacioneve dhe ndryshimeve mundësitë  e reja për biznes.  
Pas përfundimit të lëndës studentët do ta pasurojnë aftësitë lidhur 
me zhvillimin e planit të biznesit teknikat e zgjidhjes s e 
problemeve, llojet e ndryshme ligjore të organizatës  në rastet më 
të mira në biznes.  
Literatura: 
Dr.Emeric Solymossy,Dr.Safet 
Merovci,”NDËRMARRËSIA”,Universiteti i Prishtinës,Fakulteti 
Ekonomik. 
Djuro HORVAT,Zeljko Tinter-“NDERMARRESIA”,Kolegji 
Universitar “VIKTORIA &Instituti i Hulumtimeve 
shkencore,Prishtine ,2008. 
Internet. 

C.6) 
 

Politikat e BE-së 
në Mbrojtjen e 
Trashëgimisë 

Kulturore  

Objektivat/Përmbajtja: Kompetencat e Institucioneve të BE-së për 
mbrojtje të trashëgimisë kulturore. Ndihmat e BE-së për 
mirëmbajtjen e trashëgimisë kulturore. Rregullat dhe udhëzimet 
më të rëndësishme për mbrojtje të trashëgimisë kulturore. 
Aplikimi i këtyre standardeve në Shtetet Anëtare.  
Literature: 
CHARISMA "Cultural Heritage Advanced Research 
Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to  
Conservation/Restoration 

 

D.1) Teknologji e re në 
trashigimi 
kulturore dhe 
menaxhimin e 
turizmit 

Zhvillimi i Teknologjive të reja për Turizëm dhe trashëgimi 

Kulturore , duke përfshirë teknologjitë bashkëpunuese të internetit 

(Web 2.0), teknologjitë mobile dhe teknologjitë për Realitetin 

Shtues janë një aset ë një rëndësie të konsiderueshme, edhe në 

përmirësimin e kualitetit përvojave të turizmit dhe kulturës  që 

ofrohen nga operatorët individual, dhe të lehtësojnë 

bashkëpunimin efektiv duke bashkuar operatorët publik dhe privat  

të Turizmit dhe Trashëgimisë Kulturore  në rrjetet e ndërmarrjeve. 

   

 Kursi ka për qëllim të ofroj tek pjesëmarrësit me mjete teorike dhe 

aplikim për të kuptuar dhe adresuar tek mundësitë e ofruara nga 

Teknologjitë me Reja  për Turizëm dhe Trashëgimi Kulturor, që të 

dyja të përmirësojnë dhe ofrojnë operatorë individual dhe të 

qeverisin rrjetet për Ndërmarrjet me qëllim të zhvillimit të kontekstit 

të përvojës të një rëndësisë absolute në kontekstin e turizmit dhe 

http://www.amazon.com/Souvenirs-Material-University-Development-Management/dp/0754610551/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1334236878&sr=1-1
http://www.amazon.com/Souvenirs-Material-University-Development-Management/dp/0754610551/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1334236878&sr=1-1
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kulturës vendore dhe ndërkombëtare. 

Lit.  
1. Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: 

Applications and Environments, Georgios Styliaras, Dimitrios 
Koukopoulos, Fotis Lazarinis 

2. Tourism and Information Technologies: Past, Present, and 
Future,  Dimitrios Buhalis 

3. Information Technology and Tourism: a Research Agenda,”  
Andrew J.Frew 

D.2) Historia e  
Ballkanit  
 
 

 
Objektivat/Përmbajtja: Ky modul do të përqendrohet në faktorët e 
përgjithshëm dhe vendor që formojnë civilizimin ballkanik. 
Studenti do të jetë në gjendje t’i karakterizoj bazat legjislative të 
organizatave politike të shteteve Ballkanike,marrëdhëniet në mes 
të qeverive të shteteve të veçanta që formojnë Gadishullin  
Ballkanik, mësojnë për kulturën e tyre, identitetin,dallimet, 
identitetet e vjetra dhe bashkëkohore të formimit të identitetit 
kombëtar, etnik dhe relixhiozë 
Do të ofroj informata lidhur me gjeografinë historike të Ballkanit: 
kulturën e Bronzit  dhe kulturën në epokën e hershme të hekurit, 
historinë e civilizimit të lashtë Grekë, Lashtësinë,epokën e 
helenëve dhe Romakëve, pushtimin e Gotëve(barbarëve) dhe 
Hunëve(barbarëve) dhe pushtimin osman. Idetë nacionaliste  në 
Ballkan gjatë shekullit XIX, deri te shkatërrimi i Jugosllavisë.  
Literature: 
The Balkans in transition: essays on the development of Balkan, 
Mary Beth Norton, Pamela Gerardi, American Historical 
Association 
Studies on Balkan Languages, Literatures and History  

 

 
3. Dizertacioni/Projekti 

 

 Në fushëverpimin e Programit Master  “Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim të Turizmit” secili 

student duhet që në mënyrë vetanake të shkruaj një punim shkencor (Tema Master ) në fushë 

veprimine tij/saj të zgjedhur për  “specializim”. Kjo temë duhet të jetë rreth  80 faqe dhe në 

formatin e saj duhet të dizajnohet dhe përshtatet me rregulloret e publikimeve shkencore. 

Dizertacioni Baçellor  do të vlerësohet me 20 KREDI.  

Kërkime master përfshijnë:  vizita studimore, seminare, mësimi në distancë, laoratore, 

konferenca, etj. 

Tema e Dizertacionit Baçellor do t’ju caktohet studentëve nga ligjëruesi apo mund të jetë një 

formular propozimi të cilën studenti duhet ta aprovoj nga Mentori i lëndës në fushëveprim të 

cilin studenti në fjalë dëshiron ta përgatis dizeratcionin e tij/saj.  

Gjatë dizertacionin Master mentori dhe student do të kontaktojnë dhe punojnë së bashku gjatë 

gjithë kohës.  

Studenti mund ta prezantoj dizertacionin 30 ditë pas provimit të fundit. 

Prezantimi i dizertacionit Master është  publik dhe mund ta prezantoj për kë do që është i 

interesuar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://books.google.com/books?id=A0mWfovlJ9cC&pg=PA227&dq=History+of+Balkans+Literature&hl=en&sa=X&ei=CtOGT86cEM7MtAbS4JS4Bg&ved=0CEMQ6AEwAw
https://www.google.com/search?hl=en&sa=N&biw=1280&bih=845&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mary+Beth+Norton%22&ei=CtOGT86cEM7MtAbS4JS4Bg&ved=0CD0Q9Ag
https://www.google.com/search?hl=en&sa=N&biw=1280&bih=845&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mary+Beth+Norton%22&q=inauthor:%22Pamela+Gerardi%22&ei=CtOGT86cEM7MtAbS4JS4Bg&ved=0CD4Q9Ag
https://www.google.com/search?hl=en&sa=N&biw=1280&bih=845&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mary+Beth+Norton%22&q=inauthor:%22Pamela+Gerardi%22&q=inauthor:%22American+Historical+Association%22&ei=CtOGT86cEM7MtAbS4JS4Bg&ved=0CD8Q9Ag
https://www.google.com/search?hl=en&sa=N&biw=1280&bih=845&tbm=bks&tbm=bks&q=inauthor:%22Mary+Beth+Norton%22&q=inauthor:%22Pamela+Gerardi%22&q=inauthor:%22American+Historical+Association%22&ei=CtOGT86cEM7MtAbS4JS4Bg&ved=0CD8Q9Ag
http://www.jstor.org/stable/3000778


8. Studentët 

Më poshtë është e paraqitur tabela e studentëve të regjistruar sipas viteve. Gjithashtu mundë të vërehet dinamike e rritjes së studentëve 

për dy vitet sipas programeve të studimit, numrin e studentëve që kan përsëritur vitin, si dhe numrin e përgjithshëm të studentëve (duke mos 

përfshirë numrin e studentëve të Fakultetit të Edukimit) 

 

Nr.  
Departamenti-Dega-

Seksioni 
Të   rregullt      PERSERITSAT    Numri i përgjithshëm i studentëve 

  Gjinia   I 
   

II 

   

III 

   

IV 
apsol 

   

VI 
Gjithsej   I  

   

II 

   

III 

   

IV 

  

V  

   

VI 
Gjithsej   I  

   

II 

   

III 

   

IV 
apsol 

   

VI 
Gjithsej 

1 
ADMINISTRIM 

BIZNESI 
F 142      142        142      142 

  GJ 274 299     573 36      36 310 301     611 

2 
MENAXHMENT 

NDERKOMBETAR 
F 72      72        72      72 

  GJ 201 174     375 12      12 213 194     407 

3 JURIDIK F 93      93       0 93 0     93 

  GJ 214 215     429 33      33 247 215     462 

4 
SOFTWARE 

DESING 
F 19      19       0 19 0     19 

  GJ 122 58     180 23      23 145 58     203 

5 TIT F 34 0     34       0 34 0     34 

  GJ 174 128     302 7      7 181 128     309 

  GJ 63      63       0 63 0     63 

7 
GJUHE 

GJERMANE 
F 35      35       0 35 0     35 

  GJ 69 94     163 6      6 75 94     169 

                        

 GJITHSEJ                      2619 



9. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe hulumtimi 

 

Bashkëpunimi ndërkombëtar për Universitetin e Prizrenit është prioritet. Për faktin 

që me anë të ndërkombëtarizimit dhe krijimit të partnerëve  universiteti ynë do të përfitojë 

përvoja nga universitetet me traditë dhe universitetet e zhvilluara. Njëri nga hapat që UPZ ka 

bërë drejtë ndërkombëtarizimit është edhe themelimi i zyrës për mardhënie ndërkombëtare 

dhe caktimi i kordinatorit. Themelimi i kësaj zyre është bërë në partneritet të ngusht me 

përfaqësuesit e projektit TEMPUS. Në muajit në vijim UPZ do të krijojë planin strategjik për 

ndërkombëtarizim. Brenda  periudhës 2012-2015 ne synojmë të arrijë partneritet me dhjetra 

universitete, dhe të nënshkruajmë kontrata bashkëpunimi në fusha të ndryshme, si shkëmbimi 

i studentëve, hulumtimet e përbashëta shkencore, organizimi i panaireve, seminareve të 

ndryshme pune, etj. 

Parteneritetet në vijim ekzistonin kur ky dokument është shkruar ( 15 prill 2012). 

 

- Universiteti i Bremenit  

- Universiteti i Cologne  

- Universiteti i Hamm-Lippstadt 

- Universiteti i Sakarajës 

- Universiteti i Prishtinës 

- Universiteti i Balikesirit – Turqi 

- Universiteti i Nigde – Turqi 

- Universiteti i Bharathit – Indi 

- Universiteti i Kacaelit – Turqi 

- Universiteti i Sarajevës – Bosne dhe Hercegovinë 

- Universiteti i Tiranës - Shqipëri 

Në procedurë e sipër janë marrëveshjet dhe me këto universitete: 

- Universiteti i Mostarit - Bosne dhe Hercegovinë 

- Universiteti i Shkodrës – Shqipëri 

- Universiteti i Gjirokastrës – Shqipëri 

- Universiteti i Korçës – Shqipëri 
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- Universiteti Shtetëror i Tetovës - Maqedoni 

 

Hulumtimi 

Kaloi vetëm një vjet e gjysmë nga koha kur është themeluar Universiteti i Prizrenit. 

Gjatë kësaj periudhe sikurse që kemi përmendur edhe më herët, universiteti  është përballur 

me problemet themelore të funksionimit. Kjo është arsyja e ngecijes së kësaj fushe. 

Megjithatë Universiteti i Prizrenit gjatë muajit mars ka themeluar komisionin për hulumtime. 

Prioritet i këtij komisioni në muajit e parë pas themelimit është krijimi i strategjisë dhe planit 

për fillimin e hulumtimeve në fusha të ndryshme. Këtij procesi padyshim se do ta përkrahin 

edhe mekanizma tjerë si Zyra për sigurimin e cilësisë dhe ajo e bashkëpunimit ndërkombëtar. 

TEMPUS 

Universiteti i Prizrenit është përfitues i projektit TEMPUS, i cili përfshin asistimin 

dhe zhvillimin e universitetit në disa fusha. Në ditët e para të bashkëpunimit në universitet 

është themeluar zyra për sigurimin e cilësisë dhe zyra për mardhënie ndërkombëtare. 

Gjithashtu ata do të jenë financues të programit master në “Trashigimi kulturore dhe 

menaxhim të turizmit”.  Agjenda sipas së cilës do të veprohet është mjaft e ngjeshur dhe 

përfisin një vargë aktivitetetesh si brenda ashtu edhe në vendet e ndryshme të Bashkimit 

Evropjan.  
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10. Rekomandimet e ekipit të ekspertëve nga 

procedura e  fundit e akreditimit 

Rekomandimet e ekspertëve nga evaluimi i fundit 2011 janë marrë parasysh dhe janë 

implementuar. Më poshtë mundë të gjeni rekomandimet dhe hapat e ndërrmara nga 

universiteti për implementimin e tyre. Rekomandimet që kisin të bënin me programet janë 

implementuar dhe figurojnë në programet përkatëse. 

Rekomandimet Hapat e ndermara dhe sqarimet shtesë 

Riformulimin i deklaratës së misionit dhe 
strategjisë së Universitetit. Ato duhet 
tpërfshijnë tri hapësira kyçe për aktivitetin e 
Universitetit 

Universiteti Ka riformuluar deklaratën e 
misionit si dhe strategjinë.  

 
Që plani i zhvillimit tpërfundohet sa 
mshpejttjete mundur  
qplani i përmendur tndahet nobjektiva 
modeste, secila e bazuar nstrukturën në 
vijim, që është e zakonshme për dokumente 
të tilla: o definimi i objektivave tveçanta  
o mjetet për arritjen e objektivave  
o indikatorët qmundësojnë monitorimin e 
arritjes së objektivave  
 
• qplani ne fjalt’i komunikohet nmënyrë 
tduhur tgjitha palëve nUPz.  

Universitreti ka bërë hapat e parë për 
krijimjin e strategjisë si bazë për zhvillimin e 
vetë. Është krijuar komisioni si dhe zyra e 
cilësisë të cilët kan filluar së punuari në 
planin straegjikë. Në këtë proces ne punojmë 
në partneritet të ngushtë me projektin 
TEMPUS që do të jetë partner kyç në 
draftimin dhe implementimin e strategjisë së 
universitetit. Në bazë të agjendës plani 
strategjik i zghvillimit të universitetit do të 
jetë I gatshëm me fillimin e vitit akademikë 
2012/2013. 

Ekspertët rekomandojnë fuqimisht që 
vendimet e nevojshme politike lidhur me 
autonominë bazike të një Universiteti si UPz 
të merren nga autoritetet politike në fuqi 

Në vazhdimësi Universiteti po dëshmohet si 
institucion stabil dhe efikas. Prioriteti ynë në 
të ardhme të afërt do të jetë pavarësimi i 
Universitetit. Kjo do të lehtësone në masë të 
madhe funksionimin e të gjitha sferave 
përbrenda Universitetit. 

Ekspertët rekomandojnë që UPz të miratojë 
një dokument zyrtar që përmbledh se si 
anëtarët e personelit mund të inkurajohen në 
rrjedhën e studimeve të mëtejshme në 
institucione të tjera. 

Statuti i posa aprovuar i universitetit 
pa4rasheh avancimin si të stafit akademikë 
ashtu edhe stafit administrativë.  

 
hulumtimi të integrohet në planin 
zhvillimor të ardhshëm  
që fokusi të vendoset në hulumtimin e 
projektit të orientuar dhe aplikimit të 
orientuar  
• që të krijohen gradualisht kontaktet 
zyrtare me bizneset në rajon me 
perspektivën e performancës të hulumtimit 
në sjelljen e tyre  
 

Hulumtimi gjatë draftimit të planit do të zë 
prioritet. Në këtë drejtim gjithashtu është 
bërë progress, ngase është themeluar 
komisioni për hulumtim. Ky komision do të 
ketë takime të rregullta dhe do të diskutojë 
drejtimet përkatësisht fushat e mundshme 
hulumtimi. Është tendencë e Universitetit që 
të ketë progresë në këtë drejtim. Ne 
vazhdimisht nënshkruajmë kontratat me 
universitetet të cilat kanë eksperiencë në këtë 
drejtim, si pjesë e marrëveshjes gjithnjë është 
edhe bashkëpunimi në fushën e hulumtimit. 
Rezultatet konkretë në këtë drejtim priten në 
muajt e ardhshëm. 



Universiteti i Prizrenit - Raporti i vetëvlerësimit  2012 
 

- 176 - 
 

Ekspertët rekomandojnë që të pyeten të 
gjithë drejtuesit e programeve për librat ose 
burimet elektronike më të rëndësishme të 
fushës së tyre dhe të komunikojnë një 
përllogaritje të buxhetit të disponueshëm. 
Ekspertët gjithashtu mbështesin synimin e 
Universitetit për të punësuar në bibliotekë 
një anëtar personeli anglishtfolës dhe 
shpresojnë që vendimet e nevojshme 
politike do të merren shpejt 

Të gjitheë kordinator e programeve e kanë 
bëfrë këtë gjë. Në bazë të listave që ata kanë 
sjellë janë blerë tekstet. Biblioteka në këto 
muajt e fundit është pasuruar në më shumë 
se 2000 librat e reja. 

 
Sigurimi i Cilsistë integrohet në planin 
zhvillimor të ardhshëm  
 

Zyra për sigurimin e cilësisë si dhe zyrtar 
përkatës janë caktur me vendim të 
menaxhmentit të universitetit. Kjo gjithashtu 
është bërë në partneritet me projektin 
TEMPUS I cili do të jetë partner në 
përpilimin e strategjisë për zhvillimin e 
universitetit. 

Ekspertët rekomandojnë që disa rregulla 
bazike të lidhura me të gjithë planet e 
studimit të paraqiten në dokumentin e 
drejtimit, në respekt me kreditë ECTS 
 

Secili nga profesorët e ka bërë këtë gjië. 
Planprogramet e tyre janë të standardizuara 
dhe përmbajnë të gjitha informacionet e 
nevojshme duke përfshirë edhe ECTS-të. 

Ekspertët rekomandojnë që rrjeti Aluminu 
të krijohet menjëherë pas brezit të parë të 
studentëve që marrin nivelet bachelor 

Është gjenerata e dytë prej fillimit të 
funksionimit të Universitetit. Qështja e 
krijimit të rrjetit Alumni do të zë pjesë në 
agjendën e obligimeve të universitetit. Kjo 
do të ndodhë nga fillimi I vitit akademikë 
2012/2013 

 
Ekspertët rekomandojnë që planprogramet e 
lëndës të jenë të disponueshme për studentët 
para se semestri të fillojë përmes përdorimit 
të platformave online që janë duke u 
zhvilluar (veçanërisht nëse praktika e 
duplikimit të drejtimeve vazhdon) 

Ora e parë e ligjeratës është ora kur 
studentëve u kumtohet materiali dhe 
planprogrami i lëndës. Me lancimin e web 
faqes së re ne do të krijojmë edhe linkun ku 
të gjitha planprogramet si dhe literatua e 
nevojshme do të jetë e disponueshme për 
studentët. 
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Informimi me kohë i studentëve me 
planprogramet e mësimit. 

Planprogramet studentëve u kumtohen në 
orën e parë të mësimit nga ana e profesorëve. 

 
Fokusi i hulumtimit mund të jetë mbi 
aspektet teorike të përkthimit në lidhje me 
çështje rajonale specifike të gjuhës dhe 
kulturës. Në plotësim, fokusi në zhvillimin 
dhe hetimin empirik të koncepteve 
didaktike në fushën e ‘Gjermanishtes si një 
gjuhë e huaj’ mund të jetë një hulumtim i 
mundshëm. 

Universiteti i Prizrenit ka themeluar Zyrën 
për bashkëpunim ndërkombëtar dhe ka 
emëruar kordinatorin. Në momentin kur 
është shkruar ky dokument universiteti ka 
nënshkruar kontrata bashëkpunimi me 
dhjetra universitetet që përfshijnë 
bashkëpunim në fusha të ndryshme si 
hulumtime të përbashkë 

Eshtë e nevojshme të krijohet punësim i 
përhershëm, në mënyrë që vazhdimësisë t’i 
hapet rruga dhe hulumtimi të bëhet i 
mundshëm. 

Kjo çështëje është e ndërlidhur ngusht me 
pavërësimin e universitetit. Për momentin 
numri i të punësuarve varet nga buxheti i 
lejuar për universitetin. 
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11. Shtojca 

 Pyetësori
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 Kontrata  
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 Syllabus 

Universiteti Publik i Prizrenit-Fakulteti Ekonomik 

Programi- Administrim Biznesi 

 

PROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 
Niveli i studimeve Bachelor Programi   TIT Viti akademik 2011/12 
LËNDA Kontabiliteti i Kostos 
Viti  Dytë Statusi i 

lëndës 
O  

          Kodi 
  

ECTS kredi 
 
3 Semestri Katërtë 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore  45 

Ligjërata Ushtrime 
2 0 

Metodologjia e 
mësimit 

 
Ligjërata, ushtrime,punime seminarike,konsultime,teste. 

Konsultime  

 
Mësimdhënësi 

Mr.Petrit Hasanaj  e-mail Petrit_hasanaj@hotmail.com 

Tel. 044675302 

 
Asistenti 

 e-mail  
Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Lënda ka për qëllim që në mënyrë konceptuale 
të paraqesë kompleksitetin e zhvillimit dhe 
rritjes së një biznes të ri ,duke përfshirë edhe 
vlerësimin e përparësive dhe dobësive, shanseve 
dhe kërcënimeve të cilat e rrethojnë ambientin 
biznesor.Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet 
teorike dhe praktike në fushën e Kontabilitetit te 
Kostos. 

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e 
nevojshme për vendimmarrje te suksesshme. 
Ata do të analizojnë aspekte specifike me të cilat 
do të ballafaqohen gjatë zhvillimit të karrieres 
dhe do të  fitojnë shkathtësi të nevojshme në 
menaxhimin e   vendimeve te ndryshme. 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Ligjërata,qasje interaktive  ,konsultime,punime seminarike . 

Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI. 
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 

 
Një punimi seminarikë 
 
 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
Deri në 10 pikë dhe 
këto pikë vlerësohen në 
totalin  e pikëve nga 
kollokviumi dhe testi 
përfundimtarë. 

51-60%-nota 6 
61-70              7 
71-80              8 
81-90              9 
91-100          10 
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Kollokviumi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Testi përfundimtarë për provim 

50% të pikëve të 
mundshme+1 pikë 
kollokviumi 
konsiderohet i 
suksesshëm dhe pikët 
nga ky kollokvium u 
shtohen pikëve nga 
provimi përfundimtarë 

 

50% të pikëve të 
mundshme +1 pikë 
provimi vlerësohet 
pozitivë.Këtyre pikëve u 
shtohen pikët nga 
punimi seminarik dhe 
nga kollokviumi për të 
nxjerrë vlerësimin 
përfundimtarë 

 

  

  

  

  

  
Obligimet e studentit: 
Ligjërata 
Studenti duhet të jetë i rregulltë në ligjërata dhe 
ushtrime ,të shfrytëzoj të gjitha mundësitë për 
nxënie të dijes,të përdorë literaturën e obliguar 
dhe më të gjërë,të jetë aktiv dhe të respektoj 
rregullat mbi shkollimin e lartë të etikës në 
mirësjellje  dhe për bashkëpunim. 

  

 

 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 javë 30 orë 
Ushtrime 0 0 0 
Punë praktike    
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0,33 15 javë 5 orë 
Ushtrime në terren    
Seminare 0.33 15 javë 5 
Detyra të shtëpisë    
Koha e studimit vetanak 2 15 javë 15 
Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 Javë 20 
Koha e kaluar në vlerësim(teste,kuize,provim final)    
Projekte,prezantime..etj    
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 3 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 75 orë 

Ngarkesa 
totale: 
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75 

LITERATURA 
Prof. Dr. Skender Ahmeti, “Kontabiliteti i Menaxhmentit”, Prof. Dr.Rrustem Asllani, “Kontabiliteti 
financiare”  
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 Universiteti i fëmijëve 

Edhepse Universiteti i Fëmijve është një inovacion i ri në angazhimet shtesë të 

Universiteteve në sferën e hulumtimeve shkencore dhe atë të mësimdhanjes sotë në Evropë 

janë mbi 200 Universitete e Shkolla të Larta që ofrojnë progrme përkatëse për moshat e reja. 

Një prej arsyeve më themelore është stimulimi i kurreshtjes të fëmijve (mosha 

kryesisht 8 deri 12) për shkencë dhe arsimim.  

Këtë ide të re arsimore dhe shkencore ka përkrahur edhe Universiteti i Prizrenit dhe 

me vendim të Senatit të Universitetit që nga semestri verorë 2012 për cdo vitë ne javët  e 

fundit të semestrit verorë do të ofrohen 4 deri 6 ligjërata për fëmijë, na një ligjërat në javë në 

një atmosferë akademike universitare. Ligjërues Profesor Universiteti dhe persona publike 

nga politika, biznesi etj. 

Me këtë program të ri për rajonin e Ballkanit Universiteti i Prizrenit synon të thelloj 

edhe bashkëpunimin ndër-rajonal dhe ndërkombëtar duke marr rolin prijsë në projekte 

përkatëse. 
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