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1. Historiku i shkurtёr i Universitetit 

1. Universiteti i Prizrenit (UPZ) është themeluar mё 09.10.2009 2010 pas vendimit 

të Qeverisë së Kosovës me numёr tё vendimit 01/87 . Selia e Universitetit të Prizrenit është 

në Prizren. 

2. Tё gjitha objektet e Universitetit janё tё vendosura nё njё kampus, pёrveq njё 

objekti zyresh qё ndodhet nё qendёr tё qytetit. Web faqja zyrtare e Universitetit ёshtё 

www.uni-prizren.com e cila ppmban informatat e nevojshme pёr informim tё tё gjithё 

partnerёve tё Universitetit, studentёve, stafit akademik. 

3. Mё poshtё janё tё paraqitura programet qё aktualisht ofron Universiteti. Tё dhёnat 

si: viti i akreditimit, kohёzgjatja e akreditimit si dhe niveli i studimeve mundё tё gjenden nё 

tabelё. 

4. Kjo ёshtё hera e katёrt qё Universiteti i nёnshtrohet procesit tё akreditimit. Mё 

herёt jemi akredituar nё vitin 2010, 2011 dhe sё fundmi nё vitin 2012. Herёn e fundit jemi 

akredituar pёr tre vite.  

Programet e akredituara nё UPZ: 
   

       Programi i studimit I akredituar 
nё vitin 

I akredituar 
deri nё vitin 

Niveli i 
studimeve 

1.        Administrim Biznesi 2012 2015 BA 

2.        Menaxhment 
Ndёrkombёtar 

2012 2015 BA 

3.        Juridik 2012 2015 LLM 

4.        Software Design 2012 2015 BSc 

5.        TIT 2012 2015 BSc 

6.     Programi Fillor  2013 2016  BA 

7.        Programi Parashkollor  2013 2016  BA 

8.        Gjuhё dhe letёrsi 
gjermane 

2012 2015 BA 

9.        Trashigimi kulturore dhe 
menaxhimi i turizmit 

2013 2016 MA 

10.    Gjuhё dhe letёrsi 
gjermane 

2014 2017 BA 

11.    Gjuhё dhe letersi angleze 2014 2017 BA 

12.    Menaxhment 
ndёrkombёtar 

2014 2017 MA 

13.    Kontabilitet dhe auditim 2014 2016 MA 

14.    Shkencat kompjuterike 
dhe telekomunikimi 

2014 2017 MSc 
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2. Parimi udhëheqës dhe misioni 

2.1 Misioni dhe Vizioni i UPZ - Universiteti i Prizrenit shërben rajonin e Prizrenit dhe vendin 

me rekrutimin, zhvillimin dhe në edukimin e studentëve për të qenë të diplomuar të 

suksesshëm në tregun e punës në Kosovë, në rajon dhe në Evropë.  

Universiteti i Prizrenit dhe Menaxhmenti i tij është i angazhuar për rritjen e cilësisë së 

mësimit dhe mësimdhënies  dhe aktivitetet të lidhura të Universitetit, në mënyrë që të forcojë 

pozitën e vet dhe krahasueshmërinë me institucionet e tjera në rajon dhe Evropë. 

Universiteti është institucion autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, 

kërkime shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të 

veprimtarive akademike. Universiteti ka këto qëllime: 

 Të veprojë si institucion qendër udhëheqëse për avancimin e diturisë, 
ideve dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës; 

 Të veproj si institucion luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit, 
shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës; 

 Të ndihmojë në procesin e promovimit të demokracisë qytetare; 

 Të synojë të krijojë dhe mbështesë standardet më të larta në fushën e 
ësimdhënies dhe mësimnxënies, kërkimeve shkencore dhe krijimtarisë 
artistike; 

 Të shfrytëzojë burimet e veta në mënyrë sa më efikase; 

 Të bashkëpunojë maksimalisht dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e 
arsimit të lartë në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar; 

 T’u përshtatet standardeve evropiane; 

 Të integrohet plotësisht në zonën evropiane të arsimit të lartë (konform 
Deklaratës së Bolonjës, Konventës së Lisbonës mbi Njohjen dhe në 
zonën evropiane të kërkimeve shkencore) në Zonën Evropiane të 
Kërkimeve Shkencore si dhe të ndërmarrë hapat adekuat reformues të 
nevojshëm për arritjen e këtij misioni.objektivi. 

 

Kërkimet shkencore janë prioritet i UPZ-së. Njëri nga hapat e para të UPZ-së eshte themelimi 

i grupit për kerkime shkencore, si rezultat i kësaj botimi i parë i punimit shkencor u publikua 

dhe një numër i konferencave shkencore janë mbajtur në universitetin tonë. 

2.2  Të bashkangjitur me raportin e vlersimit ju mund ta gjeni strategjinë për 

sigurimin e cilësisë e UPZ-së. Strategjia e sigurimit të cilësisë është dokumenti i parë i 

zhvillimit strategjik në UPZ, i cili përcakton prioritetet bazë të arsimit të lartë në fushën e 

sigurimit të cilësisë dhe mënyrat e realizimit të tij. Ky punim shënon natyrën relevante dhe 

permanente të Universitetit e cila njëkohësisht, duke u varur në nevojat dhe arsyet e undshme, 

mund të rishikohet dhe ndryshohet periodikisht, e shtuar respektivisht dhe të mund të 

shërbejë si një hartim i planeve të veprimit në afatin e shkurtët, të mesëm dhe të gjatë në 

fushën e sigurimit të cilësisë. 
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Qëllimi kryesor për draftimin e kësaj strategjie është arritja e qëllimeve të 

prezantuara juridike dhe vizionit të zhvillimit të mëtutjeshëm të arsimit të lartë në universitet 

dhe jashtë.Në mënyrë që të arrijë qëllimet thelbësore afatgjate, Universiteti është i angazhuar 

në pikat vijuese: 

 - Progresi i cilësisë gjithëpërfshirëse të arsimit të lartë në universitet dhe programet e 

tij.  

- Zgjerimi i efikasitetit studimor. 

- Përmirësimi i cilësisë në programet studimore, mësimdhënien dhe mësimnxënien 

dhe kushtet e punës. 

- Përmirësimi i hulumtimit shkencor dhe punës pedagogjike të stafit akademik të 

universitetit. 

- Rritja e kontributit, jetës akademike të Universitetit dhe kontributit i cili ofrohet në 

komunitetin lokal dhe  

Kosovar në përgjithësi. 

2.3 Udhezim i zhvillimit per universitetin tone eshte strategjia jone e sigurimit te cilesisё e 

cila eshte prezentuar tek te gjitha njesitet dhe e njejta obligohet te harmonizohet ne punen e 

tyre te përditshme.  

2.4.1. Institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë, përfshirë Universitetin e Prizrenit 

(UPz), janë të përkrahura në mënyre ligjore nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe 

Teknologjisë në Kosovë (MASHTK), për të kryer, zhvilluar, formuar dhe vlerësuar 

qëndrueshëm reformat bazuar në principet vijuese: efektiviteti dhe efikasiteti; roli i 

menaxhmentit, stafit akademik dhe administrativ; pjesëmarrja e studentëve në organet 

qeverisëse; përkrahja studentore; promovimi i lëvizshmërisë akademike dhe studentore; 

krijimi i mundësive për zhvillim të stafit; bashkëpunimi me palët relevante me interes; 

garantimi i transparencës, lirisë së studimit dhe hulumtimit artistik dhe shkencor, respektimi i 

edukimit përfshirës; pajtueshmëria dhe krahasimi i programeve studimore me standardet dhe 

udhëzimet Evropiane; përgjegjësia sociale institucionale 

2.4.2 UPZ nё baza tё rregullta dёrgon stafin akademik dhe punonjёs tjerё nё trajnime dhe 

konferenca. Nga kёto trajnmie stafi ka mundёsi tё njihet dhe tё mёsojё nga tё tjerёt lidhur me 

trendet e reja dhe eksperiencat dhe dijen ta sjell dhe implementoj nё UPZ. Njёra nga 

konferencat qё vlen tё pёrmendet ёshtё Forumi pёr Sigurimin e Cilёsisё. Kёtё Forum e 

pёrcjellim rregullisht dhe pёrpiqemi tё sjellim praktikat mё tё mira nё Universitet. 

2.4.3 UPZ ёshtё ende program i MASHT-it. Tё gjitha vendimet e sjella nga MASHT 

implementohen automatikisht nё UPZ. Dihet se MASHT bazon punёn e vetё kur bёhet fjalё 

pёr arsimin e lartё nё Udhёzimet e Komisionit Europjan. UPZ gjithashtu qartё e ka paraqit 

qёndrimin e vetё nё Strategjinё pёr Sigurimin e Cilёsisё se bazё pёr zhvillim tё mёtutjeshёm 

janё dokumentet nё vijim: 
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1. Deklaratën e Bolonjës; 

2. “Standardet dhe Udhëzimet e Sigurimit të Cilësisë  

në Fushën e Arsimit të Lartë Evropian”, Asociacioni  

Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë  

(AESC) 

3. Konventa e Lizbonës; 

4. Ligji i Kosovës për Arsimin e Lartë; 

 5. Udhëzimet e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. 

 

2.4.4 Siҫ kemi pёrmendur edhe mё herёt UPZ ndjek Strategjinё e vetё pёr sigurimin e cilёsisё 

nё zhvillimin dhe reformimin e mёtutjeshёm. Tё gjitha praktikat e parapara nё strategji janё 

planifikur tё realizohen nё planin dinamik tё strategjisё pёr sigurimin e cilёsisё nё vijim: 

 

 

Principet Aktivitetet 
Planifikimi 

kohor 
Trupi përgjgjegjës 

 

Instrumenti matës 

 

1.1Efektiviteti 

dhe efikasiteti 

Pranimi i studentëve 
Në 

vazhdimësi  

Menaxhmenti i 

UPZ-së 
Statistics 

Mjedisi mësimor 
Në 

Vazhdimësi 

Zyra për 

infrastrukturë 
Buxheti për infrastrukturë 

Profili i 

studentëve(kreativiteti, 

inovacioni, motivimi)   

Numri i të diplomuarve të punësuar 

Digjitalizimi 2013 

Zyra për 

infrastrukturë dhe 

departamenti IT 

Performanca e IT 

Stafi akademik 

Zhvillimi dhe avancimi i 

procesit mësimor 

Në 

vazhdimësi 

Stafi akademik 

dhe strukturat e 

universitetit 

Instrumentet adekuate të vlerësimit 

Puna kërkimore 

shkencore 

 

Në 

vazhdimësi 

 

 

Qendra për  

hulumtime 

shkencore 

Të dhënat statistikore 
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Pjesëmarrja dhe 

prezentimi i punimeve në 

konferenca vendore dhe 

ndërkombëtare 

Në 

vazhdimësi 

 

Njësia akademike 

QHSH 

Zyra për 

mardhënie 

ndërkombëtare 

Të dhënat statistikore 

Stafi 

administrativ 

Implementon politikat 

dhe vendimet e 

Universitetit 

Në 

vazhdimësi 

Zyra e Sekretarit 

të përgjithshëm 

Instrument vlerësues për stafin 

administrativ 

Trajnimi Sipas nevojës 
Zyra e Sekretarit 

të përgjithshëm 

Instrument vlerësues për trajnim dhe 

performanca 

     

Pjesëmarrja e 

studentëve në 

organet 

udhëheqës e 

Zgjedhja e strukturave 

udhëheqëse të parlamentit 

studentor 

Në bazë të 

statutit të 

UPZ 

Komisioni 

Zgjedhor 

 

Rezultati zgjedhor 

Organizimi i aktiviteteve 

të ndryshme arsimore dhe 

shkencore 

Në 

vazhdimësi 

Parlamenti i 

studentëve 
Të dhënat statistikore 

Mbështetja 

studentëve 

Krijimi i kushteve 

adekuate për studime 

Në 

vazhdimësi 
Strukturat e UPZ Pyetësorët, sondazhet, kutija e ankesave 

Promovimi i 

mobilitetit për 

stafin 

akademikë dhe 

studentë 

Aktivitetet nga pika 1.5 e 

Strategjisë 

Në 

vazhdimësi 

Menaxhmenti i 

UPZ, Zyra për 

mardhënie 

ndërkombëtare, 

QHSH dhe 

Parlamenti i 

studentëve 

Të dhënat statistikore 

Sigurimi i 

transparencës, 

lirisë së 

studimit dhe 

hulumtimit 

shkencor dhe 

artistik 

Nxjerrja e rregulloreve  Sipas nevojës Senati 
Vlerësimet nga grupet e ndryshme të 

interesit 

Përputhshmëri

a dhe 

krahasueshmër

ia e 

programeve 

studimore me 

udhëzimet dhe 

standardet 

europiane. 

Vendosja, harmonizimi 

dhe implementimi i 

standardeve europiane të 

arsimit të lartë 

Në 

vazhdimësi 
UPZ 

Raporti i vetëvlerësimit dhe raporti i 

jashtëm nga Agjencioni për Akreditim 
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2.4.5 Nga ky vit UPZ ka emёruar edhe prorektorin pёr ҫёshtje tё sigurimit tё cilёsisё ndёrsa 

ky ёshtё viti i tretё prej funksionimit tё zyrёs pёr sigurimin e cilёsisё. Tё dytё janё pёrgjgjёs 

qё punёn e tyre ta harmonizojnё me strategjinё pёr sigurimin e cilёsisё dhe tё ndjekin planin 

dinamik tё implementimit tё praktikave qё dalin nga strategjia pёr sigurimin e cilёsisё. 

Disa nga pёrgjgёsitё e koordinatorit pёr sigurimin e cilёsisё janё: 

 

• Rritja e aktiviteteve ndërgjegjësuese brenda institucionit në lidhje me Sigurimin e Cilësisë 

(QA). 

• Zhvillon dokumentet e nevojshme / udhëzime të tjera për sigurimin e cilësisë dhe në bazë të 

nevojave të UPPz. 

• Në mënyrë aktive kontribuon në institucionin për kryerjen e aktiviteteve: 

o Harton raportet e vetë-vlerësimit të brendshëm; 

o mbledh / zhvillon dokumentet e nevojshme tё kërkuara nga Agjencia e Akreditimit e 

Kosovës. 

o Mbështet procesin e përgjithshëm të akreditimit të UPPz.



3. Organizimi Menaxhimi dhe 

planifikimi 

Organizimi dhe menaxhimi i UPZ ёshtё i bazuar nё statutin e UPZ tё aprovuar nё 

Parlamentin e Republikёs sё Kosovёs, neni 15 i statutit. 

1. Emri i institucionit: Universiteti i Prizren “Ukshin Hoti” 

2. Organogrami i UPZ: 
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 2.2.1. Autoritetet kryesore qeverisëse të universitetit janë Këshilli drejtues,  

Rektori dhe Senati.  

 Të gjitha autoritetet qeverisëse të universitetit ushtrojnë aktivitetin e  

tyre mbi parimin e votimit me shumicë votash, nëse nuk përcaktohet  

ndryshe në këtë Statut.  

 Mandati i të gjithë zyrtarëve qeverisës dhe autoriteteve qeverisëse e  

anëtarëve të tij fillon me 1 tetor, nëse nuk përcaktohet ndryshe me këtë  

 

2.3 Pjesëmarrja e përfaqësuesve te Studentëve në organet e ndryshme te UPZ-së 

 Këshilli i studentëve shqyrton dhe vendos për të gjitha çështjet në  

lidhje me të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve në fakultet.  

 Këshilli i studentëve realizon interesat e veta lidhur me mbarëvajtjen  

e procesit mësimor, përmes përfaqësuesve të vet në këshillin e fakultetit.  

 Anëtarët studentë të këshillit të fakultetit marrin pjesë në propozimin  

e kandidatëve për dekan. 

 Studentët kanë të drejtë të themelojnë organizata studentore të cilave 

 Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të universitetit me  

këto organe:  

 Parlamenti i studentëve në nivel të universitetit;  

 Këshilli i studentëve në nivel të njësisë akademike. 

 Parlamenti i studentëve është organi më i lartë i përfaqësimit të  

studentëve. 

 

2.4.1   I gjithë personeli akademik do të emërohet nga Rektori sipas vendimit të Senatit i 

bazuar në propozimin e këshillit të njësisë akademike.  

2. Nëse propozimi refuzohet, ai i kthehet për rishqyrtim këshillit të njësisë akademike.  

3. Nëse këshilli i njësisë akademike edhe pas rishqyrtimit sjellë të njëjtin propozim, Senati 

merr vendim përfundimtar.  

4. Procedurat për emërim do të bëhen në mënyrë transparente me shpalljen e konkursit publik 

për postin. 

 

2.5 Stafi akademik mundё tё zgjidhet nё kёto thirrje: 

  

1.1. Mësimdhënie akademike;  

1.2. Kërkime shkencore;  

 1.3. Krijimtari artistike.  

2. Personeli akademik përbëhet nga:  

2.1. Profesorët e rregullt;  

2.2. Profesorët e asocuar;  
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2.3. Profesorët asistentë;  

2.4. Asistent universiteti;  

2.5. Lektorët dhe korepetitorët(Fakulteti i Arteve).  

3. Shkurtesat zyrtare për personelin akademik janë:  

3.1. Profesor i rregullt – Prof. dr.;  

3.2. Profesor i asocuar – Prof. asoc. dr.;  

3.3. Profesor asistent – Prof. ass. dr.;  

3.4. Asistent universiteti – Ass. 

Pёr detaje lidhur me zgjedhjen nё kёto thirrje ju lutem referohuni nё artikullin 171- 179 tё 

statutit tё UPZ-sё. 
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4. Programet e studimit 

1.1 Idetё për programet e reja të studimit mund të vijnë nga pёrfaqёsuesit e universitetit, duke 

përfshirë rektorin, dekanët e fakulteteve, studentëve. Ideja paraqitet në Senat i cili vendos 

nëse programet e studimit i plotësojnё kriteret për zhvillimin e mëtejshëm dhe nёse 

programet janё në harmoni me politikën shtetërore dhe tё universitetit. 

Disa nga kushtet qё duhet marrё parasysh para aplikimit me program tё ri tё studimit janё: 

studimi i tregut tё punёs; politikat shtetёrore; mungesa e kuadrit nё fusha tё caktuara. 

1.2 Ka tri afate të rregullta dhe dy afate të jashtëzakonshme të paraqitjes së provimeve. 

Mbajtja e provimeve  organizohet nga fakultetet përkatëse dhe profesorët janë të detyruar të 

paraqesin në planin mësimor në fillim të semestrit i cili gjithashtu përmban procedurën e 

vlerësimit të studetnëve. Kjo varet nga  profesorët të vendosin për kriteret e provimit. 

1. Provimet shërbejnë si mënyrë e rregullt e vlerësimit të dijes.  

2. Provimet mund të organizohen veç e veç për çdo lëndë ose të kombinohen për më shumë 

lëndë në pajtim me programin e studimeve (provim me komision).  

3. Provimet janë publike dhe mbahen në këto mënyra:  

3.1. Me shkrim; 

3.2 Me gojë;  

3.3. Me shkrim dhe me gojë;  

3.4. Praktikë.  

4. Provimet e kombinuara me gojë dhe me shkrim bëhen brenda shtatë ditëve.  

5. Provimet vlerësohen nga një pyetës ose nga një komision për provime.  

6. Provimet mund të mbahen nga një komision për provime nëse:  

6.1. Studenti është ankuar me shkrim;  

6.2. Është caktuar me programin e studimeve.  

7. Procedura e mbajtjes së provimit është e përcaktuar me programin e studimit.  

8. Mënyra e përcaktimit të dijes dhe të dhënies së provimit do të përcaktohet me programin 

mësimor të lëndës – syllabus.  

Neni 108  

1. Provimet për studimet bachelor dhe master mbahen gjatë afatit të provimeve.  

2. Afatet e provimeve përfshijnë afatin e dimrit (janarit), pranverës (qershorit) dhe vjeshtës 

(shtatorit). Periudha e saktë për çdo afat është e përcaktuar me kalendarin e përgjithshëm të 

studimeve, i cili është i pranuar nga Senati dhe i hapur për publikun. Hollësitë rreth datës së  

fillimit dhe përfundimit të secilit afat të provimeve përcaktohen nga këshillat e njësive 

akademike.  

3. Oraret e afateve të provimeve, ku janë të përfshira oraret ditore, shpallen në fillim të vitit 

akademik.  

4. Oraret e provimeve do të përcaktohen në atë mënyrë që studenti të mos ketë më shumë se 

një provim në ditë.  

5. Oraret e provimeve, pasi të jenë shpallur, janë detyruese si për pyetësin ashtu edhe për 

studentin. 
 

1.3 Rregullorja për BA dhe MA  është bashkangjitur këtij raporti.  
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Punimi i diplomës për bachelor dhe master  

1. Programet e studimeve bachelor përfundojnë me punimin e diplomës për bachelor ose me 

provim para komisionit në pajtim me programet etyre të studimeve.  

2. Punimi i diplomës për bachelor punohet individualisht nga studenti duke vërtetuar se 

aftësitë teorike të arritura gjatë kohës së studimit mund të shfrytëzohen me sukses për 

zgjidhjen e problemeve praktike në fushat e caktuara shkencore.  

3. Punimi i diplomës për bachelor mund të elaborohet bashkë nga dy ose tre studentë (grup 

hulumtues) dhe aty duhet të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat.  

4. Kërkesa për elaborimin e punimit të diplomës për bachelor nga dy ose tre studentë 

vendoset nga këshilli i njësisë akademike.  

5. Procedura për aplikim, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të diplomës për 

bachelor përcaktohet këshilli i njësisë akademike.  

Neni 115  

1. Programet e studimeve master përfundojnë me punimin e tezës për master në pajtim me 

programet e studimeve.  

2. Punimi për master punohet individualisht nga studenti, duke vërtetuar se aftësitë teorike të 

arritura gjatë kohës së studimit mund të aplikohen me sukses për zgjidhjen e problemeve 

komplekse kërkimore në fushat e caktuara shkencore.  

3. Punimi i diplomës për master elaborohet nga dy ose tre studentë (grupi kërkimor), dhe aty 

duhet të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat.  

4. Aplikimi për elaborimin e punimit të diplomës për master nga dy ose tre studentë vendoset 

nga këshilli i njësisë akademike.  

5. Procedura për paraqitje, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të diplomës për master 

përcaktohet nga këshilli i njësisë akademike. 
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4 Programet e studimit 

4.1 Të dhënat themelore për programin e 

studimit: Administrim Biznesi 

 

Emri i programit të studimit Administrim Biznesi 

Niveli i kualifikimit sipas KKK (BA, MA, 

PhD, BSc, MSc, PhD,  program doktorate, 

kurs universitar, çertifikatë apo diplomë 

profesionale) 

BA 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në 

formë të plotë dhe të shkurtuar  

Bachelor i Arteve në Administrim Biznesi - 

BAAB 

Fusha e studimit sipas Ersamus Subject 

Aresa Codes (ESAC) 
04.3 Kontabiliteti dhe Menaxhimi Financiar 

Profili i programit akademik 
a) Kontabilitet 

b) Agrobiznes 

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 ECTS apo 60 ECTS/Vit 

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër) 1.1.1 Kontabiliteti Financiar I 

1.1.2 Matematika 

1.1.3 Hyrje në Ekonominë e Biznesit 

1.1.4 Hyrje në Marketing 

1.1.5 Anglishtja Afariste I 

1.1.6 Ndёrmarёsi (Eshte vendosur te 

ndёrrohet lёnda pas takimit dhe aprovimit 

nga ana e ekspertit ndёrkombёtar gjatё 

procesit tё riakreditimit. Pёr herё tё parё 

ёshtё dёrguar E-Komerc dhe Biznesi) 

1.1.7 Gjuhë e huaj e dytë – studentët duhet të      

zgjedhin njerën nga këto lëndë: 

Gjuhë Turke I 

Gjuhë Gjermane I               

1.2.1 Kontabiliteti Financiar II 

1.2.2 Makroekonomia 
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1.2.3 Biznesi Ndërkombëtar 

1.2.4 Statistika 

1.2.5 Bazat e Menaxhimit 

1.2.6 Studentët duhet të  zgjedhin njerën nga 

këto lëndë: 

Sociologjia 

Gjuhë Turke II 

2.3.1 Financat e Korporatave  

2.3.2 E-Marketingu 

2.3.3 Marrja e Vendimeve Biznesore 

2.3.4 Mikroekonomia 

2.3.5 Menaxhimi i Ndryshimeve 

2.3.6 Studentët duhet të  zgjedhin njerën nga 

këto lëndë: 

Etika Biznesore 

Menaxhimi i Projekteve                      

2.4.1 Menaxhimi Financiar 

2.4.2 Sistemi Informativ në Biznes 

2.4.3 Kërkimet në Marketing 

2.4.4 Parimet e Resurseve Humane 

2.4.5 Shkathtësitë Negociuese/Lidership 

2.4.6 Studentët duhet të  zgjedhin njerën nga 

këto lëndë: 

Anglishtja Afariste II 

Shkrimi Akademik 

Profili: Kontabilitet 

3.5.1 Raportimi Financiar I 

3.5.2 Auditimi 

3.5.3 Kontabiliteti i Tatimeve 

3.5.4 Sistemi Informativ i Kontabilitetit 

3.5.5 Vizitë studimore 

3.6.1 Analiza Financiare 

3.6.2 Kontabiliteti Menaxherial 

3.6.3 Raportimi Financiar II 

3.6.4 Qeverisja Korporative 

3.6.5 Praktika 

3.6.6 Teza e diplomës 

Profili: Agrobiznes   

3.5.1 Hyrje në Fermat e Qumështi                          

3.5.2 Hyrje në  Hortikultur                            

3.5.3 Prodhimi në Serra                                 

3.5.4 Parimet e Marketingut në Agrikulturë       
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3.5.5 Parimet e Agrobiznesit                              

3.6.1 Prodhimi dhe Menaxhimi i Mishit                             

3.6.2 Pordhimi i Produkteve të Perimeve          

3.6.3 Projektet në Agrobiznes                                      

3.6.4 Praktika 

3.6.5 Teza e Diplomës 

 

Numri i vendeve të studimit 370 

Udhëheqësi i drejtimit/ programit të studimit Prof. Dr. Bekim Berisha, Prof.asistent 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Njembëdhjetë (11) profesor asistent 

Taksat e studimit 50 euro për semestër 

 

 

2.2 Arsyeshmëria e programit 

Universiteti "UKSHIN HOTI" në Prizren ofron këto programe të studimeve themelore në 

Bachelor: Administrim Biznesi, Menagjmenti Ndërkombëtar, Juridik, Dizajn Softuerik, 

Teknologjia Informative dhe Filologjik, Gjuha Shqipe, Angleze dhe Gjermane. Në vitin 

akademik 2014/2015 Universiteti do të startojë edhe me organizimin e studimeve në nivelin 

master me këto programe: Në Fakultetin Ekonomik - Master në Administrim Biznesi dhe me 

programin master në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike. Për shkak se tani më e kemi 

gjeneratën e parë dhe të dytë të studentëve të diplomuar në studimeve themelore në 

programin Bachelor, dhe ata nuk kanë mundur të ndjekin studimet pas-diplomike në 

Universitetin tonë, për shkakë të mungesës së organizimit të studimeve në nivelin master. 

Tani Universiteti u ofron mundësi një numri të studentëve që dëshirojnë me i vazhduar 

studimet pas-diplomike që këtë mun ta bëjnë në Fakultetin Ekonomik dhe në Fakultetin e 

Shkencave Kompjuterike. 

 

Qëllimi dhe profili i programit 

Programi i studimeve bachelor në drejtimin Administrim Biznesi dhe Menaxhment 

Ndërkombëtar  është program i avancuar  interdisciplinar i studimeve universitare i hartuar 

me kujdes për studentët të cilët janë të interesuar për fushën e adminisitrimit të biznesit dhe 

menaxhmentit ndërkombëtar. Ky program ka për synim ndërtimin, zhvillimin dhe 

implementimin e një orientimi praktik të njohurive nga kontabiliteti dhe auditimi në 
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ambientet biznesore të mbrendshme dhe të jashtme me një konkurencë të lartë biznesore. 

Struktura dhe përmbajtja e lëndëve të këtij programi e ofrojnë atë më shumë me një bachelor 

me karakter të specijalizuar, shumë funksional  dhe të avancuar në të cilin përfshihen lëndë 

nga fusha e kontabilitetit, auditimit, të standardeve ndërkombëtare, të ligjeve të kompanive të 

qeverisjes korporative, të menaxhimentit ndërkombëtar, e-markettingut, e-biznesit, ligjeve të 

kompanive etj. 

Qëllim tjetër i këtij programi është që të zhvilloj aftësitë analitike dhe strategjike të studentit, 

si dhe shkathtësitë e tyre për ti zbatua në praktikë njohuritë teorike, duke promovuar 

konceptet që derivojnë nga një spektër i gjërë i disciplinave akademike. Ky program ua 

mundëson  studentëve që të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet në rrethinën globale të 

biznesit.  

Meqenëse kjo fushë është specifike por me gjasa reale për zbatime praktike, Universiteti ynë 

ka harmonizuar kurikulet e disa lëndëve si dhe syllabuset e tyre edhe me programin për 

çertifikim të kontabilistëve dhe auditorëve të cilën e ofron Shoqata e Kontabilistëve të 

Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SCAAK), si pjesë e marrëveshjes mbi pranimin e 

ndërsjelltë të provimeve, me ç'rast studentat tanë pas diplomimit në këtë nivel të studimeve, 

do të kenë mundësi të paisen edhe me Çertifikatën e Teknikut të Konatabilistit pas 

nënshtrimit të vetëm një provimi përmbledhës të cilin do ta organizojë SCAAK. 

Me q'rast, sutudentat tanë do të kenë mundësi reale që të vijnë më lehtë dhe më shpejtë edhe 

tek vendi i punës në tregun e punës. 

 

 

ADMINISTRIM BIZNESI 

 

Beçellor i Arteve në Administrim Biznesi (këtej e tutje BAAB) është një kualifikim i plotë tre 

vjeçar; një program studimi i dizajnuar prej 6 semestrave. Qëllimi i programit BAAB është  

një edukim themelor gjithpërshirës në fushën e administrim biznesit. Progami i lejon 

studentëve ta çmojnë ndërlikueshmërinë e organizatave biznesore vendore dhe 

ndërkombëtare të sotme, marrëdhëniet e ndërlikuara që ekzistojnë në mes të bizneseve dhe 

kornizave shoqërore në të cilat ato funksionojnë, dhe sfidat e adminisitrimit në të gjitha 

nivelet. Me anë të kësaj, kualifikimi i programit BAAB do t’i ofroj studentëve një edukim me 

një menaxhim bashkëkohor, duke iu mundësuar atyre to merren me një ngritje të ambientit të  
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biznesit kompleks. Duke studjuar këtë program studentët do të jenë në gjendje të studjojnë në 

tërësi  parimet e lëndëve të biznesit duke përfshirë kontabilitetin financiar, financat, 

menaxhmentin stratexhik ndërkombëtar, marketingun, makroekonominë, mikroekonominë, 

komunikimin dhe shkathtësitë prezentuese, sjellja e konsumatorit, qeverisja korporative, etj.  

Njëri nga qëllimet kryesore të programit të kualifikimit BAAB  i ofron studentëve një përvojë 

praktike punuese që i përgatit ata për hyrje të menjëhershme në pozita të ndryshme, duke 

përfshirë edhe pozitat menaxhuese në sektorët e ndryshëm të biznesit. Kjo biografi e punës 

praktike do të implementohet nga programet praktike që tani më janë të themeluara me 

organizatat biznesore vendore dhe ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit. Ne tani e kemi 

themeluar me Raffeisen Bank në Kosovë një program për praktikë profesionale, dhe me 

Bankën Ekonomike të Kosovës, ku studentat tanë e kryejnë praktikën në kohëzgjetje nga një 

deri në tre muaj. 

Gjithashtu kemi marëveshje të shkruar me Aleancën Kosovare të Bizneseve nëpërmjet të 

cilës për çdo vit i sistemojmë të gjithë studentat e vitit të tretë nëpër biznese, institucione 

financiare, Kuvende Komunale dhe ndërmarrje publike për ta kryer pjesën praktike 

(Internship) ne kohëzgjetje të obliguar prej 60 orë. 

Njikohësisht, Fakulteti Ekonomik ka nënshkruar marëveshje bashkëpunimi edhe me Odën e 

Tregtis dhe Industrisë të Edirnes - Turqi, ku qdo vit studentat e vitit të tretë (përparësi do të 

kenë ata që e njohin gjuhën Turke) do të mund ta kryejnë pjesën praktike, duke ua mbuluar të 

gjitha shpenzimet e akomodimit dhe qëndrimit, kompanitë nga Turqia. 

Fakulteti Ekonomik ka nënshkruar marëveshjen edhe me Shoqatën e Kontabilistëve të 

Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SCAAK), si pjesë e marrëveshjes mbi pranimin e 

ndërsjelltë të provimeve, me ç'rast studentat tanë pas diplomimit në këtë nivel të studimeve 

universitare, do të kenë mundësi të paisen edhe me Çertifikatën e Konatabilistit pas 

nënshtrimit të vetëm një provimi përmbledhës të cilin do ta organizojë SCAAK. 

Me q'rast, sutudentat tanë do të kenë mundësi reale që të vijne shumë shpejtë edhe tek vendi i 

punës në tregun e punës. 

Përfundimisht, misioni i programit të kuaifikimit  BAAB është të përgatis studentët me aftësi 

praktike menaxhuese në kontekstin e ndërmarrjeve globale. Ata do të pajisen me mjete, 

shkathtësi dhe kapacitete intelektuale për karrierë të lidershipit produktiv në sistemin 

ekonomik të tregjeve të lira dhe ndërmarrjeve private. Do të bazohen në besimin themelor të 

frymës së ndërmarrësisë. 
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Programi do të jap një nivel univesitar të punës lëndore që përbëhet nga edukimi i 

përgjithshëm i biznesit dhe disiplinave të specializuara (specializim) që do ta mundësojnë 

forcimin e shkathësive dhe njohurive, gjithashtu si përfitim i kompetencave bashkëkohore.  

Specializimet të cilat janë propozuar që të ofrohen në fushëveprimin e programit të 

kualifikimit BAAB janë të bazuara në nevojat esenciale të ekonomisë së Kosovës në veçanti 

dhe kërkesat e shtetit në tregun e punës në përgjithsi.  

Këto specializime do t’i lejojnë studentëve një përshtatje fleksibile kah qëllimet individuale, 

gjatë kohës së studimeve të tyre gjithashtu edhe gjatë karrierës. Këto specializime 

funksionale dhe thellësia e ekspertizës do t’i jep Universitetit një përparësi garuese mbi 

institucionet  tjera duke ofruar mbulim me një varg të gjerë lëndësh të shumë disiplinave.  

Studentët mund të zgjedhin në vitin e tretë të studimeve njërin nga specializimet e 

mëposhtme: 

 

 Specializim në Kontabilitet, dhe 

 Specializim në Agrobiznes 

 

Programi i kualfifikimit BAAB  është i bazuar në përputhshmëri të plotë me udhëzimet e reja 

Evropiane për edukimin e lartë ashtu siç janë të specifikuara në marrëveshjen e Bolonës.  

Kreditë bazohen në parim të 60 kredive për vit, si matje e fondit të orëve të studentit të 

rregullt gjatë një viti akademik. Pasi që shuma e kredisë është përafërsishtë 25 deri 30 orë 

studimi, fondi i orëve për programin e studimit të rregullt janë përafërsisht 1500 deri 1800 orë 

studimi për vitin akademik. 

Programi i kualifikimit BAAB gjithashtu ka përputhshmëri  të plotë me sistemin e edukimit 

Amerikan, Austriak dhe Britanez. Fondi i orëve të lëndës është paraqitur në orë semestrale 

duke supozuar që përfundon me 15 javë. 

 

Objektivat e të Mësuarit  

Siç u tha më lart, objektivat e programit të kualifikimit BAAB janë për t’i ofruar studentët  

me menaxhim në edukim modern dhe bashkëkohor. Më tutje, në vijim do të jenë disa nga 

objektivat kryesore të programit: 

- Programi do t’ju mundësoj studentëve që ta përvetsojnë një njohuri teorike dhe 

praktike të qëndrueshme  për organizatat biznesore.  
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- Nëpërmjet programit të studimit studentët do të jenë të aftë të zhvillojnë shkathtësi 

kritike analitike dhe reflektojn pas çështjeve biznesore dhe aftësive të tyre për të 

analizuar fenomenin e biznesit në mënyrë të mjaftueshme dhe efikase. 

- Studentët do të jenë në gjendje të zhvillojnë përshtashmëri dhe fleksibilitet të qasjes 

dhe aftësisë për të inicuar dhe përgjigjur pozitivisht dhe në mënyrë të duhur për të 

ndryshuar. 

- Ky program do t’i përgatis studentët për karrierë në biznes ose fushat që lidhen me 

biznesin dhe zhvillojnë aftësitë e tyre për të kontribuar me të madhe në shoqëri. 

- Porgrami do t’i rritë aftësitë të mësuarit të studentit gjatë gjithë jetës, aftësitë 

komumnikuese dhe zhvillimin personal. 

- Studentët do të jenë në gjendje t’i zbatojnë instrumentet e përfituara nga disiplinat tek 

problemet e ndryshme. Përveç kësaj, ata do të jenë në gjendje t’i qasen problemit në 

mënyrë të fortë metodologjike që është pa paragjykime. 

- Në fushëverpimin e këtij Baçellori, studentët do të përfitojnë kompetenca shoqërore 

dhe ndërkulturore. 

- Duke marrë në konsideratë faktin se të gjitha zgjidhjet në biznes janë të sukseshme 

vetëm kur pranohen nga njerëzit, menaxherët duhet të jenë të aftë t’i kordinojnë 

nevojat e aksionarëve të ndryshëm.  

- Aspekti etik është gjithashtu i rëndësishëm dhe studnetët do të jenë të aftë të 

perceptojnë pozitat etike,  i bëjnë argumentet e tyre në vijë me normat etike dhe të 

jenë të arritshme gjithmonë për ta.   

Derisa Gjuha angleze po dominon në shumë fusha të ekonomisë, lënda e Gjuhës angleze ë 

përshkruar në fushëveprim të këtij Beçellori, përpiqet për përsosshmëri në Anglishte. 

Lëndët në Gjuhë germane gjithashtu i janë ofruar nësë studentët dëshirojnë të zhvillojnë 

shkathësitë e tyre gjuhësore  të mëtutjeshme  duke mësuar një gjuhë tjetër. 

Ponjashtu edhe Gjuha Turke e cila në bazë të Marëveshjeve të nënshkruara me shumë 

Universitete nga Turqi, e sidomos me nënshkrimin e Marëveshjes me Odën e Tregtis dhe 

Industrisë të Edirnes, ua mundëson studentave komunikimin më të lehtë dhe mundësinë për ta 

kuptu më mirë mjedisin biznesor dhe funksionimin e korporatave të Turqisë ku ata do ta 

kryejnë pjesën praktike nëpër këto kompani. 

Fuqimisht mëtutje këshillohen që studentët të kalojnë një semester jashtë vendit duke 

përdorur mundësi të ndryshme të dinamizmit. Gjithashtu janë të parapara edhe vizita 
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studimore për studentë të cilët do të kenë mundësi ti përcjellin nga afër rrjedhat e 

menaxhimit, qeverisjes, financave etj, nëpër korporata ndërkombëtare dhe vendore. Dhe kte 

do ta arrijmë me Marëveshje që pritet së shpejti të nënshkruhet me Odën Ekonomike të 

Turqisë, por edhe me Asosciacione të bizneseve nga vendet Perëndimore dhe Odën 

Ekonomike të Kosovës. 

 

BAAB Specializim në Kontabilitet  

Konteksti 

Shumë mirë është e njohur që Kosova është ballafaquar me një shkallë të lart të papunësisë 

rreth 60% e moshës në mes të 18-24 veç janë të papunë. Kjo situate bëhet edhe më keq duke 

patur në mednje që njerëzit nën moshën 25 vjeçare e përbëjnë  55% e numrit total të 

popullatës. Shumë të rinjë ndjekin edulimin e lart sidomos në fushën e biznesit dhe 

ekonomisë në Universitetin Publik të Prishtinës (UP) dhe në institucione të ndryshme 

edukative private. Megjithatë, shumica e institucionbeve të arsimit të lart ofrojnë shum plan-

programe të ngjajshme  dhe metodologji të mësimdhënjes. Universiteti i Prizrenit me 

specializimin në BAAB në kontabilitet synon të ofroj plan program që mundëson  të 

zhvillohen shkathtësitë që nevojiten për t’i bëra ata të cilët diplomojnë si një forcë punuese  

ngritëse rajonale dhe globale. Synimi kryesor për zhvillimin e shkathtësive të fuqisë puntore 

do të jetë në përputhje me integrimin të ekonomisë rajonale dhe tregut investues, dhe 

eventualisht tegu i punës i Bashkimit Evropian. Më tutje  ky specializim parasheh standard të 

lart në kontabilitet dhe edukimin e ndërlidhur dhe programet trajnuese të cilat do t’i 

plotësojnë nevojat e rritura të sektorëve privat dhe publik. Me kuptueshmëri të madhe në 

standardet e kontabilitetit  me qëllim të profesionalizimit dhe etikës si të sektorit  privat dhe 

publik, praktikantët do të ndihmojnë gjithashtu të ndalojnë korrupsionin  dhe çështjet tjera të 

jashtëzakonshme.   

Të përgatiten në atë mënyrë që pas përfundimit të këtyre studimeve të jenë në gjendje ti 

zbatojnë njohuritë teorike në praktikë. Universiteti i Publik i Prizrenit do të punojnë ngushtë 

me Shoqatën e Kontabilistëve të Certifikuar dhe Auditorët e Kosovës (SCAAK), me të cilët 

ka arrijtur një marrëveshje për unifikim të përmbajtjes së programeve studimore, por edhe 

adoptimin e të gjitha ndryshimeve dhe risive që dalin nga Federata Botërore e Kontabilistëve 

Profesionist (IFAC) e ku SCAAK është anëtare me të drejta të plota, dhe nga ku informohet 

vazhdimisht për ndryshimet nga këto fusha, të Standardeve të Kontabilitetit, Auditimit, Etikës 

Profesionel, Edukimit, Sigurimit të Cilësisë, etj, dhe zbatimin e menjihershëm të tyre në 
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praktikë, ku studentat tanë  do të jenë të informuar me të gjitha këto ndryshime dhe rëndësinë 

implementimit të tyre të menjëhershëm në praktikë, si dhe reflektimi I këtyre ndryshimeve në 

rrjedhat e ekonomisë vendore dhe globale.  

 

Fushëveprimi 

Ky specilizim në BAAB në kontabilitet është kualifikim që ofron fondin nga i cili studentët 

mund të ndërtojnë një karrierë të suskseshme në profesionin e kontabilitetit. Ky specializim 

është i dizajnuar t’i ofroj studentëve kontabilitet teknik, shkathësi komunikuese dhe 

udhëheqëse.  Programi i specializimit  BAAB  në kontabilitet do të përbëhet nga fusha 

rigoroze të kontabilitetit, kontabiliteti financiar, kontabiliteti menaxharial dhe kontabiliteti i 

tatimit pas të cilit studentët janë të përgatitur për pozita në nivel hyrës  në kontabilitet. 

Porgrami i specializuar në kontabilitet ofron një fond të zëshëm për ata të cilët dëshirojnë ta 

hynë në provimin për: Kontabilist Publik të Certifikuar (CPA), provimin për Kontabilist 

Meanxherial të Certifikuar (CMA), dhe provimin për Auditor të Brendshëm të Certifikuar 

(CIA). 

 

Çfarë do të mësojnë Studentët? 

Studentët do t’i mësojnë si ti zhvillojnë shkathtësitë në biznes, menaxhment dhe financa 

gjithashtu aspektet teknike të sistemeve të kontabilitetit. Ata do të studjojnë se si  biznesi 

gjeneron të ardhurat e tija dhe pasuritë, do të jenë të angazhuar në aktivitete  të ndryshme të 

gjëra përveç përgatitjes së pasqyrave financiare dhe regjistrimit të transakcioneve biznesore 

duke përfshirë shpenzimet e llogaritura dhe fitimin e efikasitetit nga teknologjitë e reja , duke 

përcjellp procesin se si është përgatitur buxheti i përgjithshëm, qka nënkupton menximi i 

cilësisë nga këndvështrimi i kontabiliteitit, zhvillimi dhe përdorimi i sistemeve informative  

për ta gjurmuar performancën financiare, stratexhinë e tatimit, etj. Ata do të mësojnë se si 

auditorët i ndihmonjnë të sigurojnë që   kompanitë biznesore punojnë me mjaftueshmëri dhe 

efikasitet. Shënimet kontable të regjitsruar dhe pasqyrat financiare të publikuara prezentojnë 

në mënyrë të drejtë dhe të sinqertë pozitën dhe performancën e biznesit, dhe tatimet të jenë të 

pagaura ashtu siç duhet dhe me kohë.  

Në fushën e kontabilitetit studentët i studjon lëndët duke përfshirë kontabilitetin financiar i 

dhe II, kontabilitetin e tatimeve, kontabilitetin e menaxherial, auditimin , qeverisjen 

korporative, tatimin (sistemet e së dretjës së tatimit të zbatueshme në vend), raportimin 

financiar, sistemet informative të kontabilitetit etj. 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                             
Raporti i vetëvlerësimit 

2014 

 

- 22 - 
 

 

Si do të studjojnë studentët? 

Në Universitet studentët mësojnë përmes ligjeratave të kombinuara, kujdestarive, orëve 

praktike dhe vizitave studimore në kompanitë e biznesit. Studentët duhet ta përfundojnë 

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

ndërkombëtare për kontabilitet, financa, menaxhment, marketing, gjithashtu edhe industritë 

tjera të biznesit. Ka përjashtimi për disa studentë, ata me nota të shkëlqyeshme dhe me 

zotërim të shkëqyer të gjuhës së huaj Angleze, Turke apo Gjermane, universiteti do t’ju 

mundësoj të marrin pjesë në udhëtime dhe projekte ndërkombëtare. Kjo do të ofroj mundësi 

për studentët të fitojnë përvojën e jashtme. 

 

Mundësitë në Karrierë 

Studentët do të kenë shumë mundësi në karrierë pasi të kënë fituar ekspertizë në marketing 

kontabilitet, financa, menxhim të burimeve njerëzore, biznes ndërkombëtar, etj. Më 

specifikisht, studentët duhet t’i kenë mundësitë në karrier si në vijim: menaxher i 

kontabilitetit/mbikqyrës, kontabilist, kontrollues, administrator i pagave, specialist parimor, 

specialist i tatitmit, kontabilist publik, auditor etj.  

 

Specializimi në BAAB Agrobiznes 

Konteksti 

Toka bujqësore përbëhet nga 53% e fushës  së përgjithshme të tokës në Kosovë dhe pyjeve  

41%. Sipas të dhënave nga Organizata për Ushqim dhe Bujqësi, 741,316 hektarë të tokës janë 

nën kultivim dhe 444,789 hektarë janë kullotë të zonave malore. Shumica e tokave bujqësore 

është në pronësi private (80%), duke siguruar burim jetese për familjet  individuale. 

Megjithse, sektori i bujqësisë është në përgjtihsi i karakterizuar nga fermat e vogla, 

prodhimtari të ulët, dhe mungesë të shërbimeve këshilluese, bujqësia kontribon rreth 19%  të 

numrit të përgjtihsëm të BPV(GDP). Bujqësia është sektori më i madh i punësimit në 

Kosovë, duke siguruar punë përafërsishtë 16.5% të popullatës, kryesishtë në një bazë 

joformale. Sektori i bujqësisë gjithashtu lloagaritet për  16%  i vlerës totale të eksportit  dhe 

mbetet një kreator i rëndësishëm i begatisë kombëtare, ndonëse Kosova akoma është një 

importuese e shumë produkteve bujqësore, të cilat llogariten për rreth  25%  të importit të 

përgjtihshëm. 
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Në vitet e fundit, politikat e Qeverisë po shkojnë në favër të mbështetjes më të fuçishme të 

sektorit të bujqësisë, me stimulime në formë të subvencioneve për farëra, plehra artificiale 

dhe me mjete tjra, ka ndikuar në rritjen e nivelit të prodhimtarisë të produkteve bujqësore, 

dhe njiherit edhe rritjn e interesimit që të rinjët të gjejnë më lehtë dhe më shpejtë punësim. 

 

Fushëveprimi 

BAAB 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 BAAB  do të jenë të aftësuar të punojnë gjithashtu për ndërmarrjet prodhuese 

bujqësore. Studentët në këtë specializim do të përfitojnë bazë të fortë teorike dhe praktike në 

agrbiznes dhe do të zhvillojnë shkthësi dhe njohuri të kërkuara 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’ë mësojnë zhvillimin e shkathtësive në biznes, menagjment dhe financa 

gjithashtu  aspektet teknike të menaxhimit të sistemeve të prodhimeve bujqësore. Nga 

studentët pritet 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 etj. 

 

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 agrobiznes gjithashtu edhe 

industritë tjera të biznesit. Ka përjashtimi për disa studentë, ata me nota të shkëlqyeshme dhe 

me zotërim të shkëqyer të gjuhës së huaj Angleze, Turke apo Gjermane, universiteti do t’ju 
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mundësoj të marrin pjesë në udhëtime dhe projekte ndërkombëtare. Kjo do të ofroj mundësi 

për studentët të fitojnë përvojën e jashtme. 

 

Mundësitë në Karrierë 

Karrierat në agrobisnes nuk janë vetëm të përfshira domosdoshmërisht në bujqësi prodhuese. 

Specilaizimi i kualifikimit  BAAB  në Menaxhmin e Biznesit të Agrikulturës është i dizajnuar 

të ofroj mundësi karriere të çfardo pike në furnizim të zinxhirit, nga porta e bujqësisë 

nëpërmjet eksportit 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. 

Studentët do të kenë shumë mundësi në karrier ashtu sikurse përfitojnë ekspertizën në 

marketing, kontabilitet, financa, menaxhim të burimeve njerëzore, biznes ndërkombëtar, 

sistemet e produkteve bujqësore dhe menaxhmin e  ndërmarrjes. 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, këshilla biznesi, menaxhmentin e agrobiznesit, bankat e agrobiznesit etj. 

 

2.3 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 

 

Programi në Administrim Biznesi dhe Menaxhment Ndërkombëtar është i krahasueshëm me 

programin e studimeve të ngjajshme që organizaohen në Universitetin e Wienës (Universität 

Wien - Guidelines for the Bachelor's Degree Programme in Business Administration; dhe 

Guidelines for the Bachelor's Degree Programme in International Business Administration) 

dhe me Universitetin e Kentit  të Britanisë së Madhe. Karakteristikë e këtij programi është  

(University of Kent - Philosophy and Business Administration BA). Gjithashtu jemi bazuar 

edhe në programet studimore që organizohen në Universitetin Strayer të SHBA-ve (Strayer 

University). 

 

 

 

2.4 Grupi target që i dedikohet programi 
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Të gjithë atyre që e kanë të përfunduar shkollimin e mesëm, dhe të absolvuar maturën 

shtetërore.   

 

2.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit 

(misionit) 

 

Universiteti i Prizrenit i shërben rajonin e Prizrenit dhe vendit me rekrutimin, zhvillimin dhe 

në edukimin e studentëve për të qenë të diplomuar të suksesshëm në tregun e punës në 

Kosovë, në rajon dhe në Evropë. Universiteti synon që mëpërmjet programeve të zhvillojë 

shkathtësitë aplikative të studentëve me kompetencë, në mënyrë qe të jenë ta barabartë dhe të 

përgatitur me njohuri dhe shkathtësi për ti zbatuar në praktikë njohuritë e tyre. 

 

2.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve 

 

 

Ky program ka për synim ndërtimin, zhvillimin dhe implementimin e një orientimi praktik të 

njohurive nga kontabiliteti dhe auditimi në ambientet biznesore të mbrendshme dhe të 

jashtme me një konkurencë të lartë biznesore. Struktura dhe përmbajtja e lëndëve të këtij 

programi e ofrojnë atë më shumë me një master me karakter të specijalizuar shumë 

funksional  dhe të avancuar në të cilin përfshihen lëndë nga fusha e kontabilitetit, auditimit, të 

standardeve ndërkombëtare, të ligjeve të kompanive dhe të qeverisjes korporative. 

 

2.7 Rezultatet e pritura të mësimit 

 

 

Pas përfundimit të studimeve studenti do të jetë të përgatitur: 

 

 Për të hyrë në tregun e mbrendshëm dhe të jashtëm të punës si profesionistë të 

kualifikuar me njohuri të avancuara për kontabilitetit dhe auditim, 

 të operojnë në rrethinën konkurruese të biznesit, 

 të analizojnë në nivel strategjik, të zgjidhë probleme dhe të marrë vendime në 

rrethinën shumë komplekse dhe të ndryshueshme të biznesit, 

 të aplikojnë njohuritë e tyre në praktikë dhe komunikojnë ato në formë të raporteve 

para drejtorave apo vendimmarrësve në mënyrë të qartë dhe bindëse, 
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 të përgatisë dhe prezantojë politika të kontabilitetit, sipas standardeve profesionale, 

 të propozojë sistemin e kontrollit të brendshëm për kompanitë dhe organizatat e 

ndryshme, 

 të përgadisin raporte financiare plotësisht në harmoni me Standardet ndërkombëtare të 

raportimit financiar, 

 të organizojë dhe zbatojë një projekt hulumtues, 

 të menaxhojë kohën në mënyrë efiktive dhe të pavarur, 

 të zotërojë një numër shkathtësish kompjuterike dhe komunikatave, 

 dhe të administrojë biznesin në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme. 

 

2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale të studimit 

 

Pjesa teorike do të zhvillohet në raport proporcional me pjesen praktike. Pjesa praktike 

përbëhet nga ushtrimet që zhvillohen në klasë pas pjesës së parë të ligjeratave, sepse vetë 

përmbajtja e lëndëve në këtë nivel të studimeve, nuk u mundëson studentëve që të fitojnë 

vetëm njohuri teorike, por programi është i dizajnuar në atë mënyrë që njohuritë teorike ti 

zbatojnë në praktik dhe nëpërmjet shembujve nga praktika. Prandaj edhe marëveshjet që ka 

Universiteti me Asociacionet e bizneseve dhe ato profesionale si në Kosovë ashtu edhe Jashtë 

Kosovës, siguron mundësinë që studentët ti ushtrojnë në praktikë aspektet teorike dhe të 

përfitojnë një përvojë ndërkombëtare të afarizmit të bizneseve në konkurencën globale. 

 

2.9 Llogaritja e ECTS-ve 

 

ECTS-së si madhësi relative që shërbejnë për llogaritjen e punës së kryer, ne i kemi përcaktu 

me qëllim të shprehjes së angazhimit në punë, duke i marrë në konsideratë edhe kompetencat 

dhe shkathtësitë që duhen zhvilluar studentët për këtë program studimor. Ne kemi 

konsideruar se angazhimi i studentit në punë të jetë 1,500 orë gjatë një viti dhe ajo duhet të 

shpërblehet me 60 ECTS për vit. 

Studimet bachelor  zgjasin 3 vite me gjithsej 6 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-

ve është 180. Gjashtë semestra me nga pesë lëndë të obligueshme dhe dy zgjedhore, ndërsa 

semestri i gjashtë është i dedikuar për përgatitjen e temës së Diplomës, e cila do t’i ketë 12 

kredi. 
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 Studentët ndjekin mësimin në lëndë obliguese dhe lëndë zgjedhore. Lëndët përfshijnë 

kreditë, të cilat korrespondojnë me 60 orë ligjërata. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për 

rreth 1500-1800 orë në vit. 

 

2.10 Puna praktike - Internship 

 

Universiteti i Prizrenit ka marëveshje të shkruar me Aleancën Kosovare të Biznesit me të 

cilën sistemohen studentat tanë nëpër kompani publike, private, institucione financiare, banka 

dhe kompani tjera private për t'a kryer praktikën në një periudhë të caktuar kohore. Gjithashtu 

ka marëveshje të shkruar edhe me Odën e Tregtis dhe Industrisë të Edirnes - Turqi ku 

studentat e vitit të tretë do të sistemohen në grupe për kryerjen e praktikës në kohëzgjatje prej 

60 orë, me mbulimin e plotë të të gjitha shpenzimeve të akomodimit dhe qëndrimit nga ana e 

kësaj Ode. Këto ditë pritet nënshkrimi i marëveshjes edhe me Odën Ekonomike të Kosovës 

dhe me Odën Ekonomike Amerikane. 

 

2.11 Plani i hulumtimeve për programin / programiet në vlerësim 

 

Universiteti i Prizrenit - Fakulteti Ekonomik ka përpiluar planin e hulumtimit në fushën e 

ekonomisë dhe temat që duhet të punohen janë: 

a) Identifikimi i nevojave të tregut për zhvillimin e programeve studimore; 

b) Ndikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Finnciar në ngrotjen e cilësisë të 

raportimit financiar në Kosovë; 

c) Ndikimi i strukturës së qeverisjes korporative në cilësinë e pasqyrave financiare të 

Sh.p.k.-ve në Kosovë; 

d) Përdorshmëria e raporteve financiare nga raportet finaniare; 

e) Ndikimi i remitancave në zhvillimin ekonomik të regjionit të Prizrenit 

f) Identifikimi i pengesave administrative në senzibilizimin e investitorëve të huaj; 

g) Rëndësia e investimeve të huaja direkte në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Përveç kësaj, studentat janë të obliguar ti përgatisin temat e diplomës të cilat i propozojnë të 

gjithë profesorat e rregullt dhe të angazhuar, për të cilat mbahen evidenca të përshtatshme për 

tu mosë dyfishuar ato. Disa nga këto punime përmbajnë ide dhe vlera të konsiderueshme dhe 

mund të zgjerohen me studime të mëtejshme. 

 

2.12 Kushtet e regjistrimit dhe pranimi i studentëve 
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Në këtë program të studimeve mund të regjistrohen të gjithë ata që kanë të përfunduar 

shkollën e mesme, Gjimnazin, Ekonomikun apo ndonjë shkollë përkatëse dhe të cilët e kanë 

dhënë provimin e Maturës Shtetërore. 
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2.13 Pasqyra e programit 

 

 

NR. O/Z LËNDËT L U ECTS MËSIMËDHËNËSI

1 O Financat e Korporatave 3 1 6 Halil Kukaj

2 O E-Marketingu 2 2 6 Hysni Terziu

3 O Marrja e Vendimeve Biznesore 2 1 5 Patrit Hasanaj

4 O Mikroekonomia 3 0 5 Florije Govori

5 O Menaxhimi i Ndryshimeve 2 1 5 Hamdi Hoti

6 Z
Etika Biznesore                                                             

Menaxhimi i Projekteve
2 1 3

Bahrije Besimi              

Nerimane Bajraktari

1 O Menaxhimi Financiar 3 1 5 Petrit Hasanaj

2 O Sistemi Informativ në Biznes 2 2 6 Bahtjar Berisha

3 O Kërkimet në Marketing 2 1 6 Behije Ibrahimi

4 O Parimet e Resurseve Human 2 1 5 Hamdi Hoti

5 O Shkathtësitë Negociuese/Lidership 1 2 5 Drita Krasniqi

6 Z
Anglishtja Afariste II                                                      

Shkrimi Akademik           
2 1 3

Nazli Tyfegxhiu             

Ganimete Podvorica

60

VITI II

SEMESTRI III ORË / JAVË

SEMESTRI IV

Totali:

NR. O/Z LËNDËT L U ECTS MËSIMËDHËNËSI 
1 O  Kontabiliteti Financiar I 2 2 6 Bahtjar Berisha 
2 O Matematika 1 3 5 Fevzi Berisha 
3 O Hyrje në Ekonominë e Biznesit 2 1 4 Gani Gjini 
4 O Hyrje në Marketing 2 1 4 Hysni Terziu 
5 O Anglishtja Afariste I 1 2 4 Nazli Tyfegxhiu 
6 O Ndёrmarrёsi 2 1 4 Behxhet Brajshori 

6 Z 
Gjuha Turke I                                                               
Gjuha Gjermane I 1 2 3 

Serdan Kervan                      
Shpetim Zymberaj                                                           

1 O  Kontabiliteti Financiar II 2 2 6 Bekim Berisha 
2 O Makroekonomia 2 2 6 Gani Gjini 
3 O Biznesi Ndërkombëtar 3 0 5 Halil Kukaj 
4 O Statistika 1 2 5 Fevzi Berisha 
5 O Bazat e Menaxhimit 2 1 5 Behxhet Brajshori 

6 Z Sociologjia                                                                    
Gjuha Turke II 2 1 3 Agim Hyseni                 

Serdan Kervan 
60 

ADMINISTRIM BIZNESI 

VITI I 
SEMESTRI I ORË / JAVË 

SEMESTRI II 

Totali: 
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NR. O/Z LËNDËT L U ECTS MËSIMËDHËNËSI

1 O Raportimi Financiar I 2 2 6 Bahtjar Berisha

2 O Auditimi 3 1 6 Bekim Berisha

3 O Kontabiliteti i Tatimeve 2 2 6 Ramadan Kryeziu

4 O Sistemi Informativ i Kontabilitetit 2 2 6 Medain Hashani

5 O Vizitë studimore 6

6

1 O Analiza Financiare 1 2 4 Halil Kukaj

2 O Kontabiliteti Menaxherial 1 2 4 Medain Hashani

3 O Raportimi Financiar II 1 2 4 Bahtjar Berisha

4 O Qeverisja Korporative 3 0 3 Drita Krasniqi

5 O Praktika 3

6 O Tezat e diplomës 12

60Totali:

PROFILI: KONTABILITET

VITI III

SEMESTRI V ORË / JAVË

SEMESTRI VI

NR. O/Z LËNDËT L U ECTS MËSIMËDHËNËSI

1 O Hyrje në Fermat e Qumështit 2 2 6 Hysen Bytyqi

2 O Hyrje në Hortikulturë 2 1 5 Isuf Lushi

3 O Prodhimi në Serrave 2 1 5 Skender Kaçiu

4 O Parimet e Marketingut në Agrikulturë 2 1 5 Isuf Lushi

5 O Parimet e Agrobiznesit 2 1 5 Halim Gjergjizi

1 O Prodhimi dhe Menaxhimi i Mishit 3 1 5 I.Lushi/H.Bytyqi

2 O Prodhimi i Produkteve të Perimeve 2 1 5 Isuf Lushi

3 O Projektet në Agrobiznes 2 1 6 Skender Kaçiu

4 O Praktika 6

5 O Tezat e diplomës 12

60Totali:

PROFILI: AGROBIZNES

VITI III

SEMESTRI V ORË / JAVË

SEMESTRI VI
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Përshkrimi i Moduleve/lëndëve 

 

 

Moduli/Lënda 

1.1.1 KONTABILITETI FINANCIAR I 

 Përmbajtja e shkurtër 

 

Në këtë lëndë studentat do të mësojnë se çka është kontabiliteti, kush janë përdoruesit e 

informatave nga kontabiliteti, për pasqyrat financiare, sa bizneset e ndryshme i prezentojnë 

informatat kontable, Korniza e koncepteve, parimet dhe supozimet, Kontabiliteti me hyrje të 

dyfishtë, Ditari kryesor, Libri kryesor, Korigjimi i hyrjeve në ditar, Mbyllja e librave në ditar,  

Bilanci vërtetues dhe pasqyrat financiare sëbashku me të gjitha zërat e pasqyrave financiare, 

si dhe për të hurat, shpenzimet, parapagimet dhe shpenzimet akruale. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët nuk e kanë  fushën kryesore 

kontabilitetin. Kursi u ofron studentëve njohurit themelore të kontabilitetit për kompanitë 

shërbyese, tregtare dhe prodhuese. Qëllimi është që studentët të zhvillojnë aftësitë që të mund 

të regjistrojnë transaksionet e përgjithshme të kontabilitetit, të kuptojnë dhe të interpretojnë 

pasqyrat financiare themelore dhe përdorimin e informacionit të kontabilitetit për të ndihmuar 

në marrjen e vendimeve më të mira të biznesit. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike.   

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI. 

 

Literatura 

 

- Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, 2010 Edicion i parë Kosovarë  

ISBN 9789951001175 

- Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition. 

ISBN 9780470518403 

- Kieso  E. Donald, Intermediate Accounting, 2009, 13th Edition, ISBN-10: 0470423684 
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Moduli/Lënda 

1.1.2 MATEMATIKA 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kjo Matricë (Zanafilla), sistemi i  ekuacioneve, analizë diferenciale (ndryshorët tek dhe të 

dyfishtë), aplikimi i analizës diferenciale  të problemeve në ekonomi. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe 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.  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Tabela, kompjuteri , projektori dhe mjete të tjera të nevojshme për mësim dhe ushtrime. 

Literatura 

 

- Muharrem Berisha , Faton Berisha – Matematikë për biznisë dhe ekonomiks, “Iliria” 

2006, 

- Ajet  Ahmeti – Matematika për ekonomistë, Prishtinë  2006. 

- Isak Hoxha – Matematiak për ekonomistë, Prishtinë 2009 
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Moduli/Lënda 

 

1.1.3 HYRJE NË EKONOMINË E BIZNESIT 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Nga kjo lëndë studentët do të marrin njohuri të përgjithshme për ecurite ekonomike dhe 

biznesi . Ne kuader te kesaj lende do te përfshinë të gjitha poltikat dhe kategorit  ekonomike 

që janë aktuale  për ekonomin bashkekohore. Përmbajtja e lëndës është e tillë që studenteve 

do te ju sjellë njohuri të mjaftueshme per proceset ekonomike dhe te biznesit .  

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri më të përafërta per proceset 

ekonomike dhe biznisore . Në këtë kontekst vlen të theksohet se lënda studenteve u sjellë 

njohuri të mjaftueshme dhe më bashkëkhohore nga lëmia e ekonomis se pergjithshme me 

formë interaktive, studentët zgjerojnë  dhe plotësojnë njohurite e tyre nga fushveprimi i 

ekonomis dhe biznesit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Gaspar, Bierman, Kalari, Hise, Smith, Arreola – Risa : Hyrje në  Biznes Tiranë, 2007 .  

- Gani Gjini :  Tregtia e Jashtme si faktor i zhvillimit  ekonomik të Kosoves . Prizren, 2005 

- Musa Limani : Hyrje në Ekonomi Prishtine, 2002   

- Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici :  Hyrje në ekonomi, Pegi, 

Tiranë, 2007  
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Moduli/Lënda 

 

1.1.4 HYRJE NË MARKETING 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Njohje me lëndën, konceptet dhe përkufizimet e marketingut. Objektivat e studimit të 

marketingut. Parimet kryesore dhe parimet tjera të marketingut. Procesi, aktivitetet, detyrat 

dhe aksionet e marketingut.  Metodat e kërkimeve të parimeve të marketingut dhe shfrytëzimi 

i tyre në marketing. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe 

zhvillimin ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të marketingut në përgjithësi, studentët 

njihen me metodologjinë e poentimit të efekteve zhvillimore si nga aspekti mikro-ekonomik 

dhe njiashtu edhe nga  aspekti, makro-ekonomik të  marketingut. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Philip Kotler and Keven Keler: Μarketing Μanagment, 2012 

- Prof.Dr. Bardhyl Ceku,  dhe Prof.Dr.Nail Reshidi  “Marketingu”Universiteti i Prishtinës, 

2006 Fkulteti Ekonomik. 

- Prof.ass.dr. Liliana Elmazi “Strategjia e Marketingut” Tiranë 2002 Universiteti i Tiranës 
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Moduli/Lënda 

 

1.1.5 ANGLISHTJA AFARISTE I 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe 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. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, Student’s Book. Macmillan 

(obligatory) 

- Cunningham. Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, Work Book. 

Macmillan ELT  

- Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, E - Book. Macmillan 

- Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip - Anglisht 

- Dictionary: Pauli Qesku. Fjalor Anglisht – Shqip 

- Dictionary:  Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
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Moduli/Lënda 

 

1.1.6 E-KOMERC DHE BIZNESI 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda prezenton konceptet themelore, definicionet dhe praktikat e e-biznesit dhe e-komercit, 

klasifikimin e modeleve të e-biznes, infrastruktura e e-biznes dhe aplikacionet e e-

marketingut, transakcionet elektronike dhe përfitimet respektivisht problemet që paraqiten pë 

ndërrmarjet dhe konsumatorët gjatë implementimit e biznesit elektronik në afarizmin e tyre. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Kuptimin e koncepteve fundamentale te e-biznesit, modeleve te e-biznesit, informimin mbi 

teknologjitë më të reja të informacioneve që sot perdoren në përkrahje të e-biznesit, njohja e 

përdorimit të aplikacioneve dhe siguria e tyre. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

OECD (2011), “E-commerce uptake”, in OECD Science, Technology and Industry 

Scoreboard, 2011, OECD Publishing (http://dx.doi.org/10.1787/sti_scoreboard-2011-64-en) 

(4pages). 

Introduction to E-Bussines, Kioskea,2004 

Peter Gottschalk, E-Bussines Strategy Sourcing and Governance, Idea Gropu Publishing, 

2006 
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Moduli/Lënda 

 

1.1.7 GJUHA TURKE I 

Përmbajtja e shkurtër 

Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të 

komunikuar në mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për 

të rritur rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin e Gjuhës Turke në kontekste profesionale, 

dhe për të mundësuar pjesëmarrësve për prioritizimin e vet nevojave të tyre të të mësuarit të 

gjuhës. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Temat që do të zhvillohen gjatë 15 javëve (një semestër) janë si më poshtë:  

Fakte & Shifra; Ku dhe Kur; Familja & Miku; Mengjesi & Kaftjalli; Film - Televizioni; Puna 

& Studimi; Lajme - Moti; Ardhja - Shkuarja; Një Planet, një vend! Jeta & Stili. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

Yabancılar için Türke 1 , Gazi Universıty, Ankara 2006 
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Moduli/Lënda 

 

1.1.8 GJUHA GJERMANE I 

Përmbajtja e shkurtër 

Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të 

komunikuar në mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për 

të rritur rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin e Gjuhës Gjermane në kontekste 

profesionale, dhe për të mundësuar pjesëmarrësve për prioritizimin e vet nevojave të tyre të të 

mësuarit të gjuhës. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Temat që do të zhvillohen gjatë 15 javëve (një semestër) janë si më poshtë:  

Fakte & Shifra; Ku dhe Kur; Familja & Miku; Mengjesi & Kaftjalli; Film - Televizioni; Puna 

& Studimi; Lajme - Moti; Ardhja - Shkuarja; Një Planet, një vend! Jeta & Stili. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Hueber Verlag: Schritte Plus, Schritte International A1/2, Deutsch als Fremdsprache, 1 

Auflage 2006 Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und 

erweiterte Auflage. Mannheim u.a.: Dudenverlag, 2005. 
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Moduli/Lënda 

 

1.2.1 KONTABILITET FINANCIAR II 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Parimet gjenerale të pranuara të kontabilitetit; Korniza konceptuale; Pasqyrat financiare të 

kërkuara sipas SNRF-1; Elementet përbërëse të pasqyrave financiare, si pasuritë, detyrimet, 

ekuiteti, të hyrat, shpenzimet, kapitali i pronarit, fitimet e mbajtura; Borxhet e këqija dhe të 

dyshimta; Harmonizimi bankar; llogaritë kontrolluese; Auditimit dhe Analiza e pasqyrave 

financire. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kjo lëndë është pjesa e dytë e lëndës Kontabiliteti Financiare I. Diskuton teorinë dhe 

praktikën e përpilimit të pasqyrave financiare për nevoja të jashtme të përdoruesve të 

informacioneve nga pasqyrat financiare, të tillë si: pronarët e bizneseve, kreditorët, 

institucionet finnciare, agjencitë shtetërore si Administrata tatimore, Enti statistikor, Ministria 

e finncave etj. Kjo lëndë fokusohet se si pasqyrat financiare reflektojne ngjarjet ekonomike te 

kompanive dhe organizatave tjera fitimprurëse apo të organizatave jofitimprurëse. Gjithashtu 

do të diskutohen Standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit për këto ngjarje, 

alternativat e tyre dhe kufizimet e tyre. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, 2010 Edicion i parë Kosovarë  

ISBN 9789951001175 

- Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition. 

ISBN 9780470518403 

- Kieso  E. Donald, Intermediate Accounting, 2009, 13th Edition, ISBN-10: 0470423684 
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1.2.2 MAKROEKONOMIA 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda jep një vështrim të përgjithshëm mbi makrekonominë, konceptet kryesore 

makrekonomike, instrumentet kryesore të analizës makrekonomike, matjen e produktit, 

tregjet financiare, analiza makrekonomike, kërkesa agregate dhe faktorët e saj, konsumi dhe 

kursimi, Investimet dhe faktorët përcaktues të tyre, cikli i biznesit dhe fazat e tij, inflacionin, 

papunësia, matja dhe kostot e saj. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi kreysor i kësaj lënde është që  studentët të fitojnë njohuri mbi problemet ekonomike 

kryesore aktuale nga teoritë makrekonomike. Në këtë kontekst do vënë theksin në sjelljet 

ekonomike dhe politike që ndikojnë  mbi investimet dhe konsumin bilancin tregtar dhe të 

pagesave përcaktuesit në ndryshimin e pagave dhe çmimeve politika monetare dhe fiskale 

ofertën e parasë buxhetin shtetëror normat e interesit dhe borxhin kombëtarë. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

1.Dormbush Rudiger, Stanley Fischer,  Makreekonomia, and International Sixth Edition, 

2013  

 2. Ahmet Mançellari, Hader Sulo, Kule Dhori Stefan Kyritsis, Introduction to Economics 

"Peggy" Tirana, 2006 

 3. Lectures and other materials. 
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1.2.3 BIZNESI NDËRKOMBËTAR 

Përmbajtja e shkurtër 

 

E tërë materia që trajtohet në këtë modul është ndarë në katër pjesë. Në pjesën e parë, me 

titull “Hyrje në biznesin ndërkombëtar”, janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë me kuptimin e 

disa nocioneve që ndërlidhën më këtë fushë si dhe teoritë dhe politikat e biznesit 

ndërkombëtar. Në pjesën e dytë, me titull “Institucionet dhe mjedisi biznesor ndërkombëtar”, 

janë trajtuar çështjet që kanë të bëjnë më rregullat dhe kushtet nën të cilat mund të zhvillohet 

biznesi ndërkombëtar, të cilat i përcaktojnë institucionet kombëtare dhe institucionet 

ekonomike ndërkombëtare. Në pjesën e tretë, me titull “Operacionet biznesore 

ndërkombëtare”, trajtohen llojet e ndryshme të operacioneve biznesore ndërkombëtare si dhe 

veprimet e tjera të nevojshme për realizimin e tyre (procedurat doganore). Në pjesën e katërt, 

me titull “Financat e tregtisë ndërkombëtare”, trajtohen çështjet financiare lidhur më tregtinë 

ndërkombëtare, siç janë: financimi i tregtisë ndërkombëtare, kushtet e pagesës, instrumentet e  

pagesës dhe garancitë. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lënda “Biznesi Ndërkombëtar” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri teorike dhe 

praktike lidhur më kushtet nën të cilat zhvillohen operacionet biznesore ndërkombëtare. 

Gjithashtu kjo lëndë i pajisë studentet me njohuri për llojet e ndryshme te operacioneve 

biznesore ndërkombëtare si dhe procedurat e realizimit të operacioneve biznesore 

ndërkombëtare. Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje: 

Të njohë kushtet nën të cilat zhvillohen aktivitetet biznesore ndërkombëtare, 

Të dijë se cilat janë mënyrat e kyçjes në aktivitetet biznesore ndërkombëtare, 

Të dijë se si zhvillohen procedurat e realizimit të aktiviteteve të ndryshme biznesor 

ndërkombëtare. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit/TI 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Halil Kukaj, Biznesi ndërkombëtar, Kolegji FAMA, Prishtinë, 2014 

- Ilia Kristo, Biznesi Ndërkombëtar, PEGI, Tiranë, 2004 

- Hill, Charlls W.: “ International Business”, McGraw-Hill, New York, 2005. 
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1.2.4 STATISTIKA 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Të dhënat një dhe dy dimenzionale, distribucionet, vlerësimet intervale dhe parametrike, 

testet parametrike dhe joparametrike. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Njohuritë në statistikë, shkathtësitë për ti aplikuar drejtë instrumentet në kryerjen e detyrave 

të ndryshme. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- N.L.Braha: “Bazat e Statistikës”, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2006 

- Milan Papiq: “ Statistika e aplikuar në MS Excel”, përkthim nga kroatishtja, Kolegji 

Universitar “Victory”. Prishtinë, 2007. 

- Giovanni Girone dhe Tommaso Savemini: “Leksione të Statistikës”(përkthim, botues, 

“Dudaj” Tiranë. 2003.  
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1.2.5 BAZAT E MENAXHIMIT 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda përfshinë Kuptimin dhe definimin e menaxhmentit, funksionet kryesore të menaxhimit 

dhe rolin e tyre. Poashtu ajo analizon edhe trended bashkëkohore në menaxhment, 

menaxhmentin ndërmarrës dhe raste të ndryshme të aplikimit praktik të menaxhimit. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lënda ka për qëllim që studentëve te ju ofroj njohuritë bazike mbi menaxhimin si Koncept 

integrues dhe praktik për të arrijtë suksesin e ndërmarrjes.Poashtu pas përfundimit të kësaj 

lënde,studentët do të arrijnë njohuri të avancuara në lidhje me të kuptuarit e funkcionimit 

integrues të menaxhmentit me ekonominë dhe të mjeteve të nevojshme për implementimin e 

qëllimit ose ndryshe njihet si Niveli I tretë  I njohurive që përfshinë :Dijen +dislokimin e 

mjeteve të nevojshme dhe metodave adekuate të menaxhimit +analizën mbi implementimin e 

qëllimit të kompanisë.Pas përfundimit të këtij moduli të studimeve,studentët do të arrijnë 

shkathtësi dhe kompetenca të mjaftueshme për të menaxhuar ndërmarrjen në  rrethana të një 

konkurrenca të madhe biznesore. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Prof.Dr.Blerim Ramosaj,Management-Bazat e Menaxhimit,Universiteti I Prishtines,2007 

- Prof.Dr.Vasilika Kume-“Marrja e vendimeve menaxherike”,Tirane,2008 

- Prof.Dr.Justina Pula Shiroka,”Menaxhmenti dhe Vendosja”,Prishtinë,2005 
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1.2.6 SOCIOLOGJIA 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kjo lëndë i ofron studentëve një pikëpamje të gjerë mbi disiciplinat shkencore të administrim 

biznesit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

- Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici :  Hyrje në ekonomi, Pegi, 

Tiranë, 2007 . 

- Gaspar, Bierman, Kalari, Hise, Smith, Arreola – Risa : Hyrje në Biznes Tiranë, 2007 
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1.2.7 GJUHA TURKE II 

Përmbajtja e shkurtër 

Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të 

komunikuar në mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për 

të rritur rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin e gjuhës turke në kontekste profesionale, 

dhe për të mundësuar pjesëmarrësve të prioriteteve për nevojat e tyre të të mësuarit të gjuhës.  

Kursi përfshin studime të rasteve ligjore, strategjitë e komunikimit, aftësitë takime dhe 

negociata. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të jenë në 

gjendje të:  

komunikojnë me më shumë besim, të folur më të saktë dhe të rrjedhshëm, të marrin pjesë me 

shumë sukses në takime, të përmirësuar shkruar Turqisht përfshirë edhe zgjerimin e fjalorit 

profesional, të përmirësojë të kuptuarit, të punojnë me sukses në një mjedis ndër-kulturor. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Yabancılar için Türkçe 2, Gazi Üniversitesi, Ankara 2006 

Morfoloji 1 
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2.3.1 FINANCAT E KORPORATAVE 

Përmbajtja e shkurtër 

Hyrje ku trajtohen: format ligjore të organizimit të ndërmarrjeve, financat si funksion afarist i 

korporatës, organizimi i financave të korporatës, roli – funksionet e menaxherit financiar dhe 

kostot e agjencisë.  Sistemi Financiar,  ku trajtohen: tregjet financiare, institucionet financiare 

dhe instrumentet financiare. Vlera e parasë në kohe, ku trahtohen vlera e ardhshme dhe vlera 

e tashme e parasë. Analiza e pasqyrave financiare dhe diagnostikimi i gjendjes financiare në 

të cilën gjendet korporata. Budhetimi i kapitali dhe burimet e financimit të korporatës.  

Përcaktimi  i pikave kritike të rentabilitetit, përcaktimi i leves operative, përcaktimi i levës 

financiare, përcaktimi i kostos së kapitalit. Politika e dividends dhe menaxhimi i kapitalit 

punues. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Lënda “Financat e Korporatave” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri të nivelit 

mesatar lidhur me konceptet, rolin, detyrat dhe fushat e vendimmarrjes të drejtuesve të 

financave të korporatës. Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje: 

- të kuptojë dhe ta llogarisin ndryshimin e vlerës së parasë në kohë,  

- të analizojnë dhe konstatojnë gjendjen financiare në të cilën gjendet korporata, 

- të vlerësojë projektet investuese dhe të marrë vendime të duhura investuese, 

- të dinë ta menaxhojë rrezikun financiar 

- të dinë së prej cilave burime financiare mund ta financojë korporatën, 

- të dinë që ta menaxhojë mirë kapitalin punues neto të korporatës etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Herbert B. Mayo, Bazat e financës, UET Press, Tiranë, 2012 

- Gazmend Luboteni, Financat e Korporatave, FE, Prishtinë, 2007. 

- Isa Mustafa, Menaxhmenti financiar, RIINVEST, Prishtinë, 2007 

- Breley, Richard, Myers, Markus, “Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw-Hill, Boston, 

2004 
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2.3.2  E-MARKETINGU 

Përmbajtja e shkurtër 

 

E-Marketingu dhe roli i internetin në implementimin e marketigut, Strategjina digjitale e 

marketingut, Kërkimet e tregut në interent, Zhvillimi i web-faqes dhe dizajnimi, Komunikimi 

interaktiv i marketingut, Menaxhimi i marrëdhënieve me konsumatorë përmes internetit. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lenda ka per synim ti njoh studentet me qeshtjet si; Cilat janë implikimet e internetit në 

zhvillimin e markës? Si I zhvillojnë kompanitë strategjitë e çmimeve online? A ka rëndësi 

vendi – distribuimi në afarizimin  online? Si funksionon komunikimi online në  mënyrë 

strategjike? Si ndihmon e-Marketingu që ndërmarrja të ju qaset me shumë konsumatorëve, si  

ndikon në rritjën dhe zhvillimin në përgjithësi të ndërmarrjes dhe metodat më efikase të 

përdorimit të tij. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, 

OnlineVideo, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly, 2nd Edition by David 

Meerman Scott (Paperback -Jan. 12, 2010)  

Trust Agents: Using the Web to Build Influence, Improve Reputation, and Earn Trust by 

ChrisBrogan and Julien Smith (Paperback - Aug. 23, 2010)  

The Social Media Bible: Tactics, Tools, and Strategies for Business Successby Lon Safko 

andDavid K. Brake (Paperback - May 4, 2009). 
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2.3.3 MARRJA E VENDIMEVE BIZNESORE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

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 vendimmarrjes ne Biznes.  

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

Prof. Dr. Vasilika Kume, “Marrja e vendimeve menaxheriale”, Tiranë, 2002 

Prof. Dr. Justina Pula Shiroka, “Menaxhmenti dhe Vendosja” Prishtinë, 2006 
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2.3.4 MIKROEKONOMIA 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Aftësi për të argumentuar në mënyrë logjike analitike dhe ekonomike që mundëson  

analizimet të gjithanshme mikroekonomike  të vendimeve të menaxhmenit dhe dizajnimit 

institucional. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici :   “Hyrje nё ekonomi “, Pegi, 

Tiranё, 2007 

- John Sloman :  ” Economics”  Pearson Education, Sixth edition 2006  

- Hal  R. Varian: “Mikroekonomia”, Onufri , Tiranё, 2000 
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2.3.5 MENAXHIMI I NDRYSHIMEVE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kjo lëndë synon të zhvillojë konceptin e studentëve për Menaxhimin e ndryshimeve në 

individë, ekipe, Organizata dhe shoqëri. Menaxhmenti i ndryshimit është proces për 

menaxhimin e anës njerëzore të ndryshimeve. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lënda ka për qellim të ofroj njohuri të avancuara, të aftësoj studentet për përdorim specifik 
të koncepteve, të teorive dhe të metodave nga menaxhmenti i ndryshimit. 
 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- CHANGE MANAGEMENT: Elsevier Butterworth- Heinemann Linacre House, Jordan 

Hill, Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Burlington, MA 01803  First published 2005; 

- Menaxhmenti i Ndryshimit, Ligjërata të autorizuara, dispense,Dr.Sc. Hamdi HOTI, 

Universiteti i Prizrenit 2014/2015;  

- Bazat e Menaxhimit, Koncepte dhe aplikime themelore: ROBBINS/ DeCENZO, Kap.7. 

Menaxhimi i ndryshimit, UET, Tiranë; 
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2.3.6 ETIKA BIZNESORE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Njohje me lëndën, hyrje në lëndën e Etikës, Etika heteronome, Etika  autonome, Etika 

Biznesore, Etika dhe arsyetimi moral, Parimet kryesore në biznes, Tregu dhe etika, Etika e 

prodhimit për konsum dhe reklama, Diskriminimi i punës dhe aspektet etike të tij, Etika e 

shoqërive tregtare, Raportimi dhe auditimi etike e sociale, ç’ështjet etike e sociale, auditimi 

etik e social, koncepti i auditimit etik dhe roli i tij në vlersimin e programeve të menaxhimit 

etik. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lënda ka për qëllim shtjellimin e funksionit  të etikës në mënyrë që të kontribuoj në njohjen e 

normave, vlerave, standardeve themelore etike si dhe kodet e sjelljeve etike gjatë aktiviteteve 

ekonomike dhe biznesore nga ana e studentëve. Për më tepër, fokusi i kësaj lënde orientohet 

tek përgjegjësitë sociale që ne si shoqëri i kemi apo cilat duhet t’i kemi.  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

- Sadushi S., E Drejta Administrative, Shtëpia Botuese Ora, Tiranë 2008 

- Richard A. Chapman, Etika në Shërbimin Publik për Mijëvjeçarin e Ri, Nju Jork, 2002 

- Pasha, Llaci, Skreli, Tanku, Çepani, Etika, ekonomia dhe biznesi, 

Instituti për kërkime dhe alternativazhvillimi, Tiranë 2003. 

- Dr.M. Baraliu-Trajtime Etike, 
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2.3.7 MENAXHIMI I PROJEKTEVE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Studentët do të mësojnë  nderlidhjen dhe shqyrtimin kompleks të të gjitha fazave ne te cilat 

kalon projekti.Kjo diciplin perfshine  zhvillimin e nje plan –projekti i cili permbane synimet 

dhe objektivat e percaktuara qarte duke pershkruar  edhe menyren si ato do te arrihen,pra 

eshte  një  perpjekje e planifikuar me kujdes dhe organizuar mire per kryerjen e nje pune. 

Student te njihen me nocionet themelore dhe konceptet  bashkëkohore  te operimit te 

projekteve ky materjali u dedikohet studenteve qe te kuptojne thelbin e perpilimit te 

projekteve dhe si menagjohet operimi i tyre. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Gjithashtu studentet do të mësojnë se si fitohet përkrahja  nga investitorët  dhe huadhënsit për 

një ndërmarrjet të pavarur. Studentët, në konsultim me fakultetin, do ti përgatisin analizat e 

tregut, përcaktojnë strukturën organizative, specifikojnë objektivat operacionale, dhe 

përgatisin projekte  për vitin e parë të veprimtarisë (me detyrë konkrete). 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Dr .Elez Osmani,Dr.Bledar Striniqi,Dr.Dorjan Deltina:Drejtimi –Operimi i projekteve,-

Project mengment,Shkoder 2006. 

- Ekonomia dhe Ndërmarësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë. 

- Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). Manufacturing, Engineering & 

Technology. Prentice Hall, 22–36, 951–988. ISBN 0-1314-8965-8.  

 

 

http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Prentice_Hall&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0131489658
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2.4.1 MENAXHIMI FINANCIAR 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda MENAXHMENTI FINANCIAR jep një pasqyrë të avancuar të aspekteve të 

menaxhimit financiar të ndërmarrjeve Trajtohen tema të veçanta mbi vendimet mbi 

financimin, mbi investimet dhe mbi dividendin; rrezikun dhe kthimin në investime, burimet 

e financimit, vlerën e korporatave dhe menaxhimin e riskut.  
 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

 Programi ka për qëllim të ofrojë njohuri të avancuara, të njohë dhe aftësojë studentët për 

përdorimin specifik të koncepteve, teorive dhe metodave nga menaxhimi financiar i 

bizneseve dhe që ata t’i aftësojë të shpjegojnë dhe interpretojnë probleme të veçanta, të 

bëjnë ndërlidhjen e këtyre problemeve me fushat e tjera ekonomike, të formulojnë opinione 

të qëndrueshme nga fusha e menaxhmentit financiar.  
 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

 Financial Management, Theory and Practice, Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt, 

THOMSON, South Western, 2005  

Mustafa, I. (2008), Menaxhmenti Financiar, botimi i trete, Prishtine: Riinvest.  

Pierre Vernimmen, Corportate Finance, Theory and Practice, John Wley&Sons, Ltd, 2005  
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Moduli/Lënda 

 

2.4.2 SISTEMI INFORMATIV NË BIZNES 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kjo lëndë ofron hyrje në konceptet dhe parimet themelore të sistemeve të informacionit në 

kontekstin e vendimmarrjes në biznes. Lënda përfshin hulumtime në fushën e sistemeve të 

informacionit dhe shpjegimin e rëndësisë së tyre në kuadër të organizatave bashkëkohore. 

Objektivi kryesor i lëndës është t’i pajisë studentët me njohuri mbi atë se si menaxherët 

mund të zhvillojnë dhe t’i drejtojnë potencialet e teknologjisë së informacionit në 

profesionet e tyre personale dhe për përfitime strategjike në kompanitë e tyre. Lënda ka një 

aspekt praktik shumë të gjerë dhe do të përpiqet të njohë studentet me përfitimet e 

përdorimit të teknologjisë dhe sistemeve të informacionit në ecjen përpara të ekonomisë, por 

edhe në fusha të tjera. 

 
 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kuptojnë ndikimin e informatikës në biznës dhe ekonomi, të aftësohen në përdorimin e 

teknologjisë dhe sistemeve të informacionit, të kuptojnë rolin dhe rëndësin e informatave si 

produkte të informatikës në marrjen e vendimeve me ndihmën e teknologjisë informatike, të 

zgjidhin shembuj praktik me kompjuter ( p.sh. MS Excel) të problemeve konkrete biznesore, 

si psh. kalkulimi i shpenzimeve dhe të ardhurave, kalkulimi i pagave të personelit, kalkulimi i 

zhvlerësimit etj. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Edmond Beqiri, Resurset e internetit me biznes elektronik, Prishtinë 2010, 

- Bashkim Ruseti, Kozeta Sevrani “Sisteme të Informacionit të Menaxhimit”,2008 

- Ken Laudon, Jane Laudon “Management Information Systems”, 2009,  

- Zlejko Panian, “Poslovna Informatika” Zagreb,2005 
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2.4.3 KËRKIMET NË MARKETING 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Njohje me lëndën, konceptet dhe përkufizimet e marketingut. Objektivat e studimit të 

marketingut. Parimet kryesore dhe parimet tjera të marketingut. Procesi, aktivitetet, detyrat 

dhe aksionet e marketingut.  Metodat e kërkimeve të parimeve të marketingut dhe shfrytëzimi 

i tyre në marketing. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe 

zhvillimin ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të marketingut në përgjithësi, studentët 

njihen me metodologjinë e poentimit të efekteve zhvillimore si nga aspekti mikro-ekonomik 

dhe njiashtu edhe nga  aspekti, makro-ekonomik të  marketingut. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Philip Kotler and Keven Keler: Μarketing Μanagment, 2012 

- Prof.Dr. Bardhyl Ceku,  dhe Prof.Dr.Nail Reshidi  “Marketingu”Universiteti i Prishtinës, 

2006 Fkulteti Ekonomik. 

- Prof.ass.dr. Liliana Elmazi “Strategjia e Marketingut” Tiranë 2002 Universiteti i Tiranës 
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2.4.4 PARIMET E RESURSEVE HUMANE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda ka për qëllim tё ofroj njohuri të avancuara ,të aftësoj studentët për përdorim specifik 

të koncepteve të teorive dhe të metodave nga menaxhimi i burimeve njerëzore. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kuptojnë se menaxhimi i burimeve njerëzore është proces për sigurimin e njerëzve të duhur 
në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Studentët të kuptojnё elementet themelore të 
menaxhimit të burimeve njerëzore; 
 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Manaxhimi i Burimeve Njerëzore, Dr. Shyqri Llaci,Dr. Zana Koli,  Tiranё 

- Paul Banfield-Rebecca Kay :Hyrje në Menaxhimin e Burimeve njerezore, Përkthyer nga: 

Jonida Bregu, Botimi UET Press 2011 Tiranë; 

- Menaxhimi i resurseve humane, Enver Kutllovci, Prishtinë, 2004 

 

 

 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                             
Raporti i vetëvlerësimit 

2014 

 

- 57 - 
 

 

Moduli/Lënda 

 

2.4.5 SHKATHTESITË NEGOCIUSE/LIDERSHIP 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda ka për qëllim tё ofroj njohuri të avancuara, të aftësoj studentët për : 

 Mënyrat  dhe format e udhëheqjes bashkëkohore, përkatësisht menaxhmentin klasik 

dhe atë kreativ, arsimimi dhe edukimi permanent i menaxherit.  

 Lidershipi-Kuptim i lidershipit dhe Autoritetit.  

 Lidershipi në nivel të ultë, dhe forma të tjera të reja te lidershipit.  

 Çështje te hapura për menaxhmenin e bizneseve Kosovare 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të duhej që: 

 Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për një menaxher  të suksesshëm. 

 Fitojne njohuri mbi çështjet e hapura mbi menaxhmentin e bizneseve Kosovare. 

 Format dhe mënyrat e komunikimit . 

 Krijimi e ekipeve dhe udhëheqja e tyre si dhe sfidat për ekipet. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Prof.Dr. Blerim Ramosaj “Managment-Menaxhmenti Kreativ & lidershipi” Prishtinë, 2006 

- Prof.Dr. Blerim Ramosaj “Bazat e menaxhimit”  Prishtinë, 2007 

- Prof.Dr. Blerim Ramosaj Teste dhe Raste studimore, 2007 
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2.4.6 ANGLISHTJA AFARISTE II 

Përmbajtja e shkurtër 

 

The course covers the advanced language skills that will help students to communicate 

effectively in a wide range of formal and informal situations, to increase fluency and 

confidence in using English in professional contexts, and to enable participants to prioritize 

their own language learning needs. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

After successful completion of the course, students will develop skills and will be able to: 

Achieve level B1+ -B2  Referring Common European Framework of Languages (CEFR), 

hence, they are expected to: Expand  professional vocabulary, communicate more confidently, 

speak more accurately and fluently, improve written English including, socialize and network 

with greater confidence, work successfully in a cross-cultural environment 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- David Cotton, David Falvey, Simon Kent .(2012). Market Leader-Business English, 

Student’s Book. Longman: England (obligative) 

- David Cotton, David Falvey, Simon Kent.(2012). Market Leader-Business English, 

Workbook Book. Longman: England (obligative) 

- Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip – Anglisht 

- Dictionary: Oxford Advanced Learner’s Dictionary 
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2.4.7 SHKRIMI AKADEMIK 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Shkrimi akademik dhe shkathtësitë e prezantimit është shkrim me një status më të lartë, që i 

tejkalon shkrimet paraprake të studentëve. Është një sintezë e njohurive nga gjuha, nga 

bukuria e veçantia e të shkruarit, nga letërsia dhe eleganca e shkrimit dhe nga vetë 

metodologjia. Ky lloj i shkrimit është formë më e mirë ku gërshetohen të gjitha elementet e 

shkrimit të bukur : ana gjuhësore e stilistike, letrare, profesionale, logjike e shkencore. Pos të 

tjerash, do të shqyrtohen elementet e veprave shkencore si: qartësia, thjeshtësia, harmonia, 

dhe stili i rrjedhshëm, të cilat e karakterizojnë bukurinë e gjuhës dhe aspektin estetik e 

stilistik të saj. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të duhej që: 

 Të aftësohen të shkruajnë rrjedhshëm dhe do të kuptojnë se shkrimi e nxit procesin e 

të menduarit. 

 Të vetëdijesohen se si mund të zhvillojnë shkathtësi shkrimi, të zgjedhin teza, të 

ndërtojnë paragrafë, të dokumentojnë burime e të bëjnë vetë redaktimin dhe 

rishikimin e punimeve të tyre. 

 Të jenë në gjendje të bëjnë shkrime për situata dhe audienca të ndryshme ( për 

profesorët e tyre, për kolegët, dhe për publikun e gjerë). 

 Të mësohen të përdorin shenjat e pikësimeve dhe  referenca të ndryshme.  

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Sylvian Barnet, Pat Ballanca dhe Marcia Stubbs. Shkrimi akademik. Botimi i tretë. 2009. 

Instituti i Studimeve Politike. Shqipëri. 

- Bardhyl Musai. Si të shkruajmë ese.Botimi i dytë. 2007. Qendra për Arsim Demokratik. 

Shqipëri. 

- Vehbi Miftari. Shkrimi akademik dhe teknikat e prezantimit. Botimi i parë. 2010. Kosovë. 
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3.5.1 RAPORTIMI FINANCIAR I 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kjo lëndë ofron hyrje në konceptet dhe parimet themelore të raportimit financiar, si në 

aspektin teorik poashtu edhe në aspektin praktik.  Lënda në fjalë shtjellon elementet e 

bilancit, vlerësimin, njohjën dhe regjistrimin e veprimeve kryesore ne lidhje me aktivet, 

detyrimet, kapitalin e pronarit, të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe menyrën e përgaditjes dhe 

përpilimit të pasqyrave financiare, interpretimin dhe analizimin e tyre si informacion për 

vendim-marrje. Programi mësimor mbeshtetet  në parimet dhe standartet ndërkombëtare të  

kontabilitetit dhe të raportimit financiar gërshetuara dhe të krahasuara me trajtimin sipas 

standardeve vendase  të kontabilitetit. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Të pajisen studentet me njohuri bazë dhe  të thelluara  në fushën e  kontabilitetit dhe 

raportimit financiar, të përforcojë  dhe të stabilizojë njohuritë për përbërjen, pregaditjen dhe 

përpilimin e PF  sipas rregullave të caktuara kontabël SNK respektivisht SNRF, të merren 

njohuri të në lidhje me vlerësimin,  njohjen dhe regjistrimin e veprimeve kryesore në lidhje 

me aktivet, detyrimet, kapitalin e pronarit, të ardhurat dhe shpenzimet,të thellojë njohuritë në 

trajtimin kontabël të tatimeve dhe taksave, të veprimeve tregëtare, njohurive mbi knsolidimin 

e bizneseve. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, Prishtinë 2010, 

- Robert Ingram, Thomas Albright dhe Bruce Baldwin “Kontabiliteti financiar”, edicioni i 

5-të. 

- Sotiraq Dhamo “Kontabiliteti financiar”, Tranë  

- Financial Accounting and Reporting, Barry Elliott and Jamie Elliott, 14th Edition, 2011 

- Financial Reporting and Analysis, Charles H. Gibson, 10th Edition, 2007 
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3.5.2 AUDITIMI 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Hyrje në auditim dhe konceptet kyçe; Dokumentimi dhe evidencat e auditimit; Planifikimi i 

auditimit dhe krijimi i programit të auditimit; Kontrolli i brendshëm;  Testet e kontrollit; 

Mostrimi në auditim, konceptet dhe korniza; Auditimi i elementeve të pasqyrave financiare; 

Rishikimi i auditimit dhe Darfti i raportit të auditimit. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Ky kurs përfshin një studim të temave të auditimit financiar ekstern të orientuar kryesisht në 

një auditim të pasqyrave financiare.  Kursi fokusohet në konceptet dhe procedurat e auditimit 

të aplikuara në auditimin e pasqyrave financiare .  Temat e mbuluara përfshijnë etikën 

profesionale të kontabilistëve dhe konsiderata të shërbimeve të tjera të përsigurisë, të tilla si 

profesioni i kontabilitetit publik dhe standardet ndërkombëtare të kontrollit të cilësisë. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Whittington and Pany, botimi i 17’te,  Basis of Auditing , 2010, 1the Edition. 

- T.J. Louwers, R.J. Ramsay, D. Sinason, J.R. Strawser, Auditing & Assurance Services, 

2007, 3th Edition. 

- IEKA, Manuali I pasqyrave financiare, shërbimet e përsigurisë dhe etikës, 2010 1the 

Edition. 
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3.5.3 KONTABILITETI I TATIMEVE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Brezave qe vijne si nje ndihme modeste ne fushen e njohurive të Kotabilitetit te Tatimeve; 

Qëllimi i lëndës është  Aftesimi i studentëve me njohuri teorike po edhe praktike në lidhje me 

kontabilitetin e tatimeve për t’iu krijuar mundës ofrojnë shërbimet e kërkuara në 

kontabilitetin e Tatimeve. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi i këtij programi është që t’i japi studentëve të vitit të tretë të drejtimit Administrim 

Biznesi(AB) një sërë njohurish themelore në lidhje me: 

Kontabilitetin e Tatimeve, organizimin dhe funksionin e këtij kontabiliteti, të teknikave dhe 

standardeve të përdorura nga profesionistët në fushën e tatimeve, kontrollin dhe revizionin  e 

taksave dhe tatimeve si detyrim ndaj taksapaguesve i qeverisjes së mirë dhe funkcionale 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura  

 

Dennis-Escoffier & Fortin Rod Monger, Tatimet dhe vendimet afariste , botimi i 2009      

Scholes, Wolfson, Ericson, Maydew dhe Shevlin ISBN 9780470518403, Tatimet dhe 

stretegjia ne biznes, Edition 2008 
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3.5.4 SISTEMI INFORMATIV I KONTABILITETIT 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Përmbajtja e kësaj lënde, bazohet në kuptimin e sistemit informativ të menaxhmentit në 

përgjithësi, pastaj orientimi bëhet më specifik pra kryesisht në aftësimin e studentit për 

ndërtimin e një sistemi informativ të kontabilitetit ku orientimi bëhet kryesisht për ndërtimin 

e sistemit, kontrollin e sistemin dhe vendimarrjen bazuar kryesisht në sistemin e ndërtuar të 

kontabilitetit. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të jenë 

në gjendje të: 

 Të përfitojnë njohuri për mjedisin afarist ku operon entiteti ekonomik, 

 Aplikimi i instrumentave dhe metodave të qëndrueshmërisë strategjik dhe 

menaxhimin e mjedisit, 

 Regjistrimi i transaksioneve, postimi në libra dhe përgatitja e bilancit vërtetues, 

 Aftësia për integrimin e njohurive të fituara në kontekste dhe aftësinë për të punuar në 

ekip dhe në projekte praktike, 

 Rëndësinë e planit kontabël për dizajnimin e një sistemi të qëndrueshëm kontabël. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Sistemi Informacionit Kontabël, Agim Binaj,  2012 

- Accounting Information Systems, Controls and Processes,Turner Weickgenannt, 2009 
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3.6.1 ANALIZA FINANCIARE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kjo lende perben nje diciplin shkencore e cila bazohet ne pjesen me te madhe  te gjykimeve 

operative  ekonomike per arritjen e ndermmarjes,per ecurin e tyre,per periudha kohore afat 

mesme dhe afat gjata,si dhe per aftesin paguese etj . Kjo analiz mundeson shqyrtimin 

kompleks te te gjitha fazave ne te cilat kalon pasqyra financiare .Kjo diciplin perfshin 

zhvillimin e nje  pasqyreja financiare e cili permban synimet dhe objektivat e percaktuara 

qarte duke pershkruar edhe menyren se si ato do te arrihen per ate ndermarrje ,pra eshte  nje 

perpjekje e planifikuar me kujdes dhe organizuar mire per kryerjen e kesaj analize. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kursi i lëndës " Analiza e Pasqyrave Financiare,, " do të ndihmojë Studentet qe te njihen me 

nocionet themelore dhe konceptet bashkohore te operimit te pasqyreve  financiare.Materjali u 

dedikohet studenteve qe te kuptojne thelbin e perpilimit te analizes se pasqyres financiare. 

Gjate zhvillimti  te ligjiratave dhe ushtrimeve nga kjo lende ,studentet do te aftesohen qe ti 

njohin shqyrtimet komplekse te te gjitha fazave ne te cilat kalon procesi i  perpilimit te 

pasqyra financiare. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

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 
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3.6.2 KONTABILITETI MENAXHERIAL 

Përmbajtja e shkurtër 

Ky kurs do t’u japë studenteve të vitit të tretë drejtimi Amdinistrim Biznesi-Kontabilitet 

njohuri themelore mbi konceptet bazë mbi  kontabilitetin e menaxhimit dhe strategjitë. Ai 

përcakton rolin e menaxherit në biznesin e ndërmarrjes, na njeh me rëndësinë e planifikimit  

dhe ndikimin e mjediseve makro dhe mikro ekonomike në vendosjen e objektivave të 

biznesit. Në këtë kurs do të trajtohen çeshtje të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe 

udheheqja e kontabilitetit të menaxhimit, të cilat do të thellohen më tepër në vitet ne vazhdim 

mbështetur në standardet ndërkombëtare. Një rëndësi e veçantë i kushtohet rolit të 

manaxhimit në shoqëri dhe në biznese qofshin këto fitimprurëse ose jo. Të gjitha njohuritë e 

mësipërme bazohen në arritjet më të fundit bashkëkohore në fushën e shkencave 

menaxheriale dhe përvojat shumëvjeçare të studimit të kontabilitetit dhe këtyre aspekteve në 

realitetin Kosovarë. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Kuptimi logjik i koncepteve bazë mbi Kontabilitetin e menaxhimit dhe rolin e tij në raport me 

organizatën dhe shoqërinë në tërësi, kuptimi i funksioneve menaxheriale dhe lidhjes ndërmjet 

tyre, aftësia për të asociuar konceptet teorike me situata të ndryshme në kontabilitetin 

menaxherial në praktikë, konsolidimi i njohurive bazë, me qëllim zhvillimin e tyre të 

mëtejshëm në lëndë të tjera menaxheriale, gjenerimin e një përspektive strategjike, 

menaxhimin e procesit të ndryshimit, krijimi dhe zhvillimi i grupeve në Kontabilitetin e 

menaxhimi, gjetjen e burimeve të informacionit dhe vleresimin e situatave reale si dhe 

zhvillimin e mendimit kritik, përmiresimin e komunikimit dhe prezantimit verbal dhe të 

shkruar. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit/TI 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

- Kontabiliteti I Menaxhmentit, Prof.Dr.sc. Skender Ahmeti,2008 

- Dispenca, “Kontabiliteti i Menaxhimit”, 2012 Prof,Ass.Dr. Adem Zogjani  

- Prof. Dr. Flutra Kalemi, “Kontabiliteti i drejtimit”,    Tiranë    2008. 

- “Cost Accounting and Managerial”– Homgren T.Charles, George Fostes, Srikant M. 

Datar. 
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3.6.3 RAPORTIMI FINANCIAR II 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Si vazhdimësi e raportimit financiar-I, lënda shtjellon elementet e bilancit, vlerësimin,  

njohjën dhe regjistrimin e veprimeve kryesore ne lidhje me mjetet (aktive), detyrimet dhe 

ekuitetin, të ardhurat dhe shpenzimet, si dhe kornizën konceptuale me mënyrën e përgaditjes 

dhe përpilimit të pasqyrave financiare, interpretimin dhe analizimin e tyre si informacion për 

vendim-marrje. Programi mësimor mbeshtetet  në parimet dhe standartet ndërkombëtare të  

kontabilitetit SNK dhe të raportimit financiar SNRF. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Të pajisen studentet me njohuri bazë dhe  të thelluara  në fushën e  kontabilitetit dhe 

raportimit financiar, të përforcojë  dhe të stabilizojë njohuritë për përbërjen, pregaditjen dhe 

përpilimin e PF  sipas rregullave të caktuara kontabël SNK respektivisht SNRF, të merren 

njohuri të në lidhje me vlerësimin,  njohjen dhe regjistrimin e veprimeve kryesore në lidhje 

me aktivet, detyrimet, kapitalin e pronarit, të ardhurat dhe shpenzimet, të thellojë njohuritë në 

trajtimin kontabël të tatimeve dhe taksave, të veprimeve tregëtare, njohurive mbi 

konsolidimin e bizneseve. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, Prishtinë 2010, 

- Robert Ingram, Thomas Albright dhe Bruce Baldwin “Kontabiliteti financiar”, edicioni i 

5-të. 

- Sotiraq Dhamo “Kontabiliteti financiar”, Tranë  

- Financial Accounting and Reporting, Barry Elliott and Jamie Elliott, 14th Edition, 2011 

- Financial Reporting and Analysis, Charles H. Gibson, 10th Edition, 2007 
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3.6.4 QEVERISJA KORPORATIVE 

Përmbajtja e shkurtër 

Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët do të takohen me sistemet e 

qeverisjes së korporatave, si një çështje e orkestruar në nivel global.  

Kursi është i dizajnuar për të ofruar një pasqyrë të thellë se si korporatat dhe ndërmarrjet janë 

të qeverisura. Në fund të kursit, ju duhet të keni një kuptim të mirë të asaj se si bordet edhe 

pse e kanë pronësinë e aksioneve nuk bëjnë gjithmonë punë, punë si grupet e biznesit, edhe 

pse punëtorët mund të jenë anëtarë të mirë të bordeve dhe të qeverisjes mund të ndihmojnë 

ndërmarrjet të fitojnë aftësitë. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të jenë në 

gjendje të:  

Kuptojnë sistemet e qeverisjes korporative që janë formuar në të kaluarën nga forcat 

ekonomike, politike, sociale dhe kulturore. Identifikojnë pasojat e forcave bashkëkohore që 

ndikojnë në kontrollin e përbashkët të së ardhmes së qeverisjes korporative. Zgjidhin dhe të 

identifikojë modelet më të mira të sistemit të qeverisjes korporative për korporatat dhe 

institucionet e tjera. Diskutojnë rëndësinë e përbërjes së elementeve kyçe të qeverisjes 

korporative. Rëndësia e transparencës në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të strukturave 

të qeverisjes së korporatave. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

Shyqyri Llaçi & Jorida Tabaku, Qeverisja e korporatave , 2008 Cikël leksionesh. 

Claesssens, World Bank, Corporate Governance and Development, 2003 

Candbury Code, The Code of best practise”, 1992 London 
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Moduli/Lënda 

 

3.5.1 HYRJE NË FERMAT E QUMSHTIT 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 
Studentët do të fitojnë njohuri të thella të kuptueshme në bulmetore tipike. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- 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). 

- 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. 

- Hysen Bytyqi: Basic Pronciples of Livestock Management. Lambert Academic Publishing. 

- ISBN: 978-38443-8302-7. (2011). 
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Moduli/Lënda 

 

3.5.2 HYRJE NË HORTIKULTURË 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Hyrjen, Klasifikimin e zhvillimit të lëndes së hortikultures ,duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përparësive dhe teknologjitë e reja te prodhimit te bimëve hortikulture, Faktorët:ambiental, 

biologji,fizik. Te ushqyerit e bimëve, pesticidet dhe masat tjera te agroteknike, etj. Kultivimin 

e fidanit me teknologjitë e reja. Njohurit për: Perimet, Pemëtarin, Vreshtarin, Bimët 

zbukuruese, Prodhime organike, Mbrojtje te integruar ,etj. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet e prodhimit dhe praktiken në fushën e hortikultures 

dhe përgatit studentet për një menaxhim ne ndërmarrjeve publike e private, testimin e ideve, 

vlerësimin e mundësive, prodhimin, tregun, marketingun e produkteve, etj. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- T.Efendija,Pemëtaria e përgjithshme,2000,Prishtinë. 

- D. Qakalli & E. Kullaj”Biologjia e bimëve  Hortikulturore”, 2007,Tiranë 

- Vasil Shqahu,Enciklopedi e Kopshtaris, 2007,Tiranë. 

- Competences: In-depth understanding of horticulture. 

- Introduction to Horticulture - Hunt, JD [Ed], (2000)  

- Greater Perfections: the Practice of Garden Theory ,Thames and Hudson 
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Moduli/Lënda 

 

3.5.3 PRODHIMI NË SERRA 

Përmbajtja e shkurtër 

Përshkrimi i lëndës  duke përfshirë  kompetencat e fituara: Përmbajtja:  Kjo lëndë do të 

mbuloj strukturën themelore, hapësirat dhe makinat e përdorura , dhe rishikimi i produkteve  

të lulerritësve kryesor 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. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lënda Prodhimi i serrave ka për qëllim të paraqesë Prodhimin në mjedise të mbrojtura te 

produkteve te fruta-perimeve, prodhimet që menaxhohen si zgjedhja e kushteve ekonomike, 

zbatimin e teknologjive te reja, etj. Detyre kryesore e kësaj lende është qe studentet te njihen 

me aspekte të ndryshme të kultivimit të perimeve në mjedise të mbrojtura, në kushte te 

ndryshme agroekologjike si dhe me kërkesat e tyre ndaj faktorëve ekologjik. Gjithashtu 

studentet do të njihen me masat agroteknike qe aplikohen në prodhimit të perimeve në serra, 

duke filluar nga fara cilësore deri tek vjelja, të cilat masa janë determinante ne kuadrin e 

përcaktimit te rendimentit gjatë prodhimit të perimeve në serra. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Balliu, A. 2012. Mjediset e mbrojtura,Tiranë. 

- Voci,F.2000. Serrat dhe mjediset tjera te mbrojtura.Tiranë. 

- Management in plant Science - Sali Aliu.2012. Bazat e prodhimtarise bimore, Ligjërata të 

autorizuara, Pristine 

- 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 
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Moduli/Lënda 

 

3.5.4 PARIMET E MARKETINGUT NË AGRIKULTURË 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda do te përfshij pjesën e hyrjes te Parimit te marketingut ne Agrikultur te produkteve 

agro-ushqimore, do te shtjellohen procedurat  e marketingut  nga burimi drejt përdorimeve, 

shpjegohet se marketingu është kompleks dhe i kushtushem,shtues-vlere.Miksi i marketingut  

dhe zhvendosja ne pozicioni vendndodhje e firmave te depozitimit por edhe atyre te 

përpunimit. Konkurrenca ne tregjet e produkteve agroushqimore si dhe tipet e saj.Fuqia ne 

treg dhe fuqia për marrëveshje e firmave, tipet e saj. Alternativat për marketing te prodhuesve 

dhe agrobizneseve. Industria përpunuese dhe përpunimi,tregtia ndërkombëtare e ushqimeve 

qe trajton kontributin e e produkteve  bujqësore dhe ushqimit, ar syet ekonomike për tregti  

jashtë Kosove. Transporti dhe ruajtja e produkteve. Çmimi qartësues i tregut dhe sinjalet për 

prodhim. Kanalet e marketingut dhe lidershipi.Tregtia me shumicë dhe pakicë e produkteve 

agro-ushqimore. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kjo lëndë ofron një hyrje të gjerë te sferës se marketingut te produkteve në agrikulturë. 

Prodhimi i produkteve në Agrikulturë përbenë një komponent shumë me rëndësi për 

konsumatoret duke përfshi ligjet, rregulloret, vendimet, veprimet dhe institucionet tjera që 

ndikojnë në prodhimet bujqësore dhe ushqimi, shpërndarjen dhe konsumin e tyre. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- A. Jakupi; “Marketingu(Bazat)”,2008, Prishtinë. 

- A.Verçuni&Gj.Uldedaj; “Bazat e Marketingut”,2009, Tiranë. 

- B.Ceku,H.Aliu,H.Deari,:”Parimet e Marketingut”2011,Tetovë. 

- P.Kolnikaj,&A.Verquni,B.Male,“Marketingui produkteve Bujqesore”,2008,Tiranë. 
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Moduli/Lënda 

 

3.5.5 PARIMET E AGROBIZNESIT 

Përmbajtja e shkurtër 

 
Ky kurs do të zhvillojë të kuptuarit të studenteve ne lidhje me agrobiznesin e industrisë bujqësore në 
të Kosovës, rajonit, BE-së dhe Botës. Njësitë mësimore përfshijnë: marketingun dhe tregtimin eë ag. 
produkteve, bujqësinë ndërkombëtare, importet dhe eksportet, ligji bujqësore, taksat, rregulloret 
qeveritare dhe politikat, dhe të avancuara për mbajtjen e kompjuterizuar rekord. Aftësitë e 
studentëve do të rritet në matematikë, të kuptuarit e leximit, dhe me shkrim me anë të aplikimit të 
agrobiznesit. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 
Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet e parimeve te agrobiznesit, si: Shtjellimin e agrobiznesit në 
sistemin e lire te ndërmarrjeve; te kuptuarit e qëllimit dhe rëndësinë e Agrobiznesit; shtjellimin e 
Agrobiznesit si mundësi të karrierës; planifikimin dhe organizimin e Agrobiznesit, etj. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Introduction to Agribusiness. Dr. Cliff Ricketts. Dr. Omri Rawlins. Publisher: Delmar 

Cengage Learning (27 Nov 1999). ISBN-10: 0766800245. 

- Agribusiness Fundamentals and Applications. Cliff Ricketts and Kristina Rickets. Second 

Edition. Delmar; 2 edition (22 Feb 2008). ISBN-10: 141803231X.  

- Agribusiness: Management, Marketing, Human Resource Development, Communication, 

and Technology (Agriscience and Technology).  Jerry D. Gibson (Author), Robert H. 

Usry (Author), Lanny W. Hass. Interstate Publishers (Jun 2000). ISBN-10: 0813431727 

 

 

http://www.amazon.co.uk/Cliff-Ricketts/e/B001JS1AHY/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.co.uk/Agribusiness-Fundamentals-Applications-Cliff-Ricketts/dp/141803231X/ref=dp_ob_title_bk
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jerry+D.+Gibson&search-alias=books-uk&text=Jerry+D.+Gibson&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+H.+Usry&search-alias=books-uk&text=Robert+H.+Usry&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Robert+H.+Usry&search-alias=books-uk&text=Robert+H.+Usry&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Lanny+W.+Hass&search-alias=books-uk&text=Lanny+W.+Hass&sort=relevancerank
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Moduli/Lënda 

 

3.6.1 PRODHIMI DHE MENAXHIMI I MISHIT 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Studentët do të posedojn njohuri themelore teknike  në fushën e menaxhimit dhe prodhimit të 

mishit të Lopës, Deleve dhe Dhive. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- 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 
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Moduli/Lënda 

 

3.6.2 PRODHIMI I PRODUKTEVE TË PERIMEVE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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 

farës 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. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lënda ka për qëllim që në mënyrë konceptuale të paraqesë Prodhimin fushor nga ygjedhja e 

farës deri te perpunimi i tyre duke përfshirë: biologjinë, fiziologjinë, faktorët ambiental, 

tokësor, farës (kultivarëve), prodhimet që menaxhohen si zgjedhja e kushteve ekonomike, 

zbatimin e teknologjive te reja,teknikat e përpunimit deri te konsumatori. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- G. Sallaku &A. Balliu,2012. Perimtaria, Tiranë.  

- A.Balliu, 2012. Mjediset e mbrojtura,Tiranë. 

- E. Rroqo&I.Kristo,2005. Bazat e prodhimit Bimor, Tiranë. 
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Moduli/Lënda 

 

3.6.3 PROJEKTET NË AGROBIZNES 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Krijimi i planit të biznesit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 
Dr.Cliff Ricketts, Dr.Kristina Ricetts; Agribusiness, Fundamentals and Apllications, 2-nd Editon, 2009 
Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). Manufacturing, Engineering & 

Technology 

Ekonomia dhe Ndërmarësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë. 

Ndërmarrësi, DANIDA& MASHT, 2011, Prishtinë, Kosovë. 
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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 EMRI DHE MBIEMRI STATUSI Prof.Assistent 

1 Dr. Bekim Berisha I rregullt Prof.Assistent 

2 Dr. Hysni Terziu I rregullt Prof.Assistent 

3 Dr. Gani Gjini I rregullt Prof.Assistent 

4 Dr. Florije Govori I rregullt Prof.Assistent 

5 Dr. Halil Kukaj I rregullt Prof.Assistent 

6 Dr. Behxhet Brajshori I rregullt Prof.Assistent 

7 Dr. Nerimane Bajraktari I rregullt Prof.Assistent 

9 Dr. Isuf Lushi I rregullt Prof.Assistent 

10 Dr. Shukri Maxhuni I rregullt Prof.Assistent 

11 Dr. Hamdi Hoti I rregullt Prof.Assistent 

     



4.2  Tё dhёnat themelore pёr programin e 

studimit: Menaxhment 

Ndёrkombёtar 

 

Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit „Ukshin Hoti“ 

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 - BAMN 

Fusha e studimit sipas Ersamus Subject 

Aresa Codes (ESAC) 

04.0 Studime biznesi, Shkancat e 

Menaxhimit 

Profili i programit akademik  

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) 1.1.1 Bazat e Kontabilitetit I 

1.1.2 Matematika Afariste 

1.1.3 Gjuha Angleze I 

1.1.4 Hyrje në Ekonominë e biznesit 

1.1.5 Menaxhimi i Projekteve 

1.1.6 Studentët duhet të zgjedhin njërën nga 

këto lëndë: 

        Gjuha Turke I  

        Zhvillimi në Karierë  

1.2.1 Bazat e Kontabilitetit II 

1.2.2 Bazat e Financës 

1.2.3 Tregu dhe Marketingu 

1.2.4 Mjedisi Ndërkombëtar i Biznesit  

1.2.5 Projektimi – Rast Studimor 

1.2.6 Studentët duhet të zgjedhin njërën nga 

këto lëndë: 

        Shkrimi Akademik                                    

        Gjuha Gjermane I 

2.3.1 Menaxhimi i Operacioneve 

2.3.2 Menaxhment Ndërkombëtar 

2.3.3 E drejta Biznesore 
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2.3.4 Gjuha Angleze II 

2.3.5 Menaxhmenti komunikues ndërkulturor 

2.3.6 Studentët duhet të zgjedhin njërën nga 

këto lëndë: 

        Sjellja e Konsumatorit 

        Analiza Financiare 

2.4.1 Financat Ndërkombëtare 

2.4.2 Ndёrmarrёsi (Eshte vendosur te 

ndёrrohet lёnda pas takimit dhe aprovimit 

nga ana e ekspertit ndёrkombёtar gjatё 

procesit tё riakreditimit. Pёr herё tё parё 

ёshtё dёrguar E-Komerc dhe Biznesi) 

2.4.3 E-Marketingu 

2.4.4 Analiza Kuantitative në Biznes 

2.4.5 Komunikimi i Tregut 

2.4.6 Studentët duhet të zgjedhin njërën nga 

këto lëndë: 

        Gjuha Turke II 

        Gjuha Gjermane II                                       

3.5.1 Sistemi Informativ në Biznes 

3.5.2 Qeverisja Korporative 

3.5.3 Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 

3.5.4 Gjuha Angleze III 

3.5.5 Logjistika dhe Distribuimi 

3.5.6 Praktika 

3.6.1 Marketingu Strategjik 

3.6.2 Ligji i Kompanive 

3.6.3 Biznesi Ndërkombëtar - Projekt 

3.6.4 Gjuha Turke III 

3.6.5 Vizita Studimore 

3.6.6 Teza e diplomës 

Numri i vendeve të studimit 370 

Udhëheqësi i drejtimit/ programit të studimit Prof. Dr. Bekim Berisha, Prof.asistent 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Njembëdhjetë (11) profesor asistent 

Taksat e studimit 50 Euro për semestër 
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2.2 Arsyeshmëria e programit 

Universiteti "UKSHIN HOTI" në Prizren ofron këto programe të studimeve themelore në 

Bachelor: Administrim Biznesi, Menagjmenti Ndërkombëtar, Juridik, Dizajn Softuerik, 

Teknologjia Informative dhe Filologjik, Gjuha Shqipe, Angleze dhe Gjermane. Në vitin 

akademik 2014/2015 Universiteti do të startojë edhe me organizimin e studimeve në nivelin 

master me këto programe: Në Fakultetin Ekonomik - Master në Administrim Biznesi dhe me 

programin master në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike. Për shkak se tani më e kemi 

gjeneratën e parë dhe të dytë të studentëve të diplomuar në studimeve themelore në 

programin Bachelor, dhe ata nuk kanë mundur të ndjekin studimet pas-diplomike në 

Universitetin tonë, për shkakë të mungesës së organizimit të studimeve në nivelin master. 

Tani Universiteti u ofron mundësi një numri të studentëve që dëshirojnë me i vazhduar 

studimet pas-diplomike që këtë mun ta bëjnë në Fakultetin Ekonomik dhe në Fakultetin e 

Shkencave Kompjuterike. 

 

Qëllimi dhe profili i programit 

Programi i studimeve bachelor në drejtimin Administrim Biznesi dhe Menaxhment 

Ndërkombëtar  është program i avancuar  interdisciplinar i studimeve universitare i hartuar 

me kujdes për studentët të cilët janë të interesuar për fushën e adminisitrimit të biznesit dhe 

menaxhmentit ndërkombëtar. Ky program ka për synim ndërtimin, zhvillimin dhe 

implementimin e një orientimi praktik të njohurive nga kontabiliteti dhe auditimi në 

ambientet biznesore të mbrendshme dhe të jashtme me një konkurencë të lartë biznesore. 

Struktura dhe përmbajtja e lëndëve të këtij programi e ofrojnë atë më shumë me një bachelor 

me karakter të specijalizuar, shumë funksional  dhe të avancuar në të cilin përfshihen lëndë 

nga fusha e kontabilitetit, auditimit, të standardeve ndërkombëtare, të ligjeve të kompanive të 

qeverisjes korporative, të menaxhimentit ndërkombëtar, e-markettingut, e-biznesit, ligjeve të 

kompanive etj. 
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Qëllim tjetër i këtij programi është që të zhvilloj aftësitë analitike dhe strategjike të studentit, 

si dhe shkathtësitë e tyre për ti zbatua në praktikë njohuritë teorike, duke promovuar 

konceptet që derivojnë nga një spektër i gjërë i disciplinave akademike. Ky program ua 

mundëson  studentëve që të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet në rrethinën globale të 

biznesit.  

Meqenëse kjo fushë është specifike por me gjasa reale për zbatime praktike, Universiteti ynë 

ka harmonizuar kurikulet e disa lëndëve si dhe syllabuset e tyre edhe me programin për 

çertifikim të kontabilistëve dhe auditorëve të cilën e ofron Shoqata e Kontabilistëve të 

Çertifikuar dhe Auditorëve të Kosovës (SCAAK), si pjesë e marrëveshjes mbi pranimin e 

ndërsjelltë të provimeve, me ç'rast studentat tanë pas diplomimit në këtë nivel të studimeve, 

do të kenë mundësi të paisen edhe me Çertifikatën e Teknikut të Konatabilistit pas 

nënshtrimit të vetëm një provimi përmbledhës të cilin do ta organizojë SCAAK. 

Me q'rast, sutudentat tanë do të kenë mundësi reale që të vijnë më lehtë dhe më shpejtë edhe 

tek vendi i punës në tregun e punës. 

 

 

MENAXHMENT NDËRKOMBËTAR 

 

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 ka për synim zhvillimin 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 treget globale. 

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 kyç. Ky program do t’i ofroj studentëve bazën themelore në 

biznes/menaxhment, ekonomi, gjuhë të huaja dhe zhvillim të aftësive dhe shkathtësive për 

veprime praktike, dizajnimin e projekteve, në analizimin dhe ndërtimin e argumenteve 

komplekse dhe në komunikim e këtyre në mënyrë efektive. 
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Programi i Menaxhmentit Ndërkombëtar në UPz-së synon që t’ju zhvillojë 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 BAMN 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 analizën e të dhënave;  

- 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;  

- mësojë studentët me teknikat dhe mjetet e nevojshme për analalizat finaniare dhe 

kontrollin në ambientin e sotëm biznesor; 

- jap studentëve aftësi dhe dituri të caktuar të nevojshme që ta menaxhojnë 

veprimtarinë e biznesin me etikë për produktivitet dhe kryerje të punës;  

- krijojnë një perspektivë globale për të gjithë studentët që të zhvillojnë mendimin 

kritik dhe strategjik të tyre. 

Të Diplomuarit në Programin e Menaxhmentit Ndërkombëtar janë të kualifikuar për pozita në 

nivelin fushor sikurse në marketing/shpërndarje ( menagjer kontabilist,  menagjer i  markës 

apo përfaqsues shitës në Kosovë ose jashtë në kontabilitet/financa (departamentet e financave 

të kompanisë dhe bankave);  në menaxhimin 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 BAMN 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. 

 

 

 

2.3 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 

 

Programi në Administrim Biznesi dhe Menaxhment Ndërkombëtar është i krahasueshëm me 

programin e studimeve të ngjajshme që organizaohen në Universitetin e Wienës (Universität 
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Wien - Guidelines for the Bachelor's Degree Programme in Business Administration; dhe 

Guidelines for the Bachelor's Degree Programme in International Business Administration) 

dhe me Universitetin e Kentit  të Britanisë së Madhe. Karakteristikë e këtij programi është  

(University of Kent - Philosophy and Business Administration BA). Gjithashtu jemi bazuar 

edhe në programet studimore që organizohen në Universitetin Strayer të SHBA-ve (Strayer 

University). 

 

 

 

2.4 Grupi target që i dedikohet programi 

 

Të gjithë atyre që e kanë të përfunduar shkollimin e mesëm, dhe të absolvuar maturën 

shtetërore.   

 

2.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit 

(misionit) 

 

Universiteti i Prizrenit i shërben rajonin e Prizrenit dhe vendit me rekrutimin, zhvillimin dhe 

në edukimin e studentëve për të qenë të diplomuar të suksesshëm në tregun e punës në 

Kosovë, në rajon dhe në Evropë. Universiteti synon që mëpërmjet programeve të zhvillojë 

shkathtësitë aplikative të studentëve me kompetencë, në mënyrë qe të jenë ta barabartë dhe të 

përgatitur me njohuri dhe shkathtësi për ti zbatuar në praktikë njohuritë e tyre. 

 

2.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve 

 

 

Ky program ka për synim ndërtimin, zhvillimin dhe implementimin e një orientimi praktik të 

njohurive nga kontabiliteti dhe auditimi në ambientet biznesore të mbrendshme dhe të 

jashtme me një konkurencë të lartë biznesore. Struktura dhe përmbajtja e lëndëve të këtij 

programi e ofrojnë atë më shumë me një master me karakter të specijalizuar shumë 

funksional  dhe të avancuar në të cilin përfshihen lëndë nga fusha e kontabilitetit, auditimit, të 

standardeve ndërkombëtare, të ligjeve të kompanive dhe të qeverisjes korporative. 

 

2.7 Rezultatet e pritura të mësimit 
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Pas përfundimit të studimeve studenti do të jetë të përgatitur: 

 

 Për të hyrë në tregun e mbrendshëm dhe të jashtëm të punës si profesionistë të 

kualifikuar me njohuri të avancuara për kontabilitetit dhe auditim, 

 të operojnë në rrethinën konkurruese të biznesit, 

 të analizojnë në nivel strategjik, të zgjidhë probleme dhe të marrë vendime në 

rrethinën shumë komplekse dhe të ndryshueshme të biznesit, 

 të aplikojnë njohuritë e tyre në praktikë dhe komunikojnë ato në formë të raporteve 

para drejtorave apo vendimmarrësve në mënyrë të qartë dhe bindëse, 

 të përgatisë dhe prezantojë politika të kontabilitetit, sipas standardeve profesionale, 

 të propozojë sistemin e kontrollit të brendshëm për kompanitë dhe organizatat e 

ndryshme, 

 të përgadisin raporte financiare plotësisht në harmoni me Standardet ndërkombëtare të 

raportimit financiar, 

 të organizojë dhe zbatojë një projekt hulumtues, 

 të menaxhojë kohën në mënyrë efiktive dhe të pavarur, 

 të zotërojë një numër shkathtësish kompjuterike dhe komunikatave, 

 dhe të administrojë biznesin në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme. 

 

2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale të studimit 

 

Pjesa teorike do të zhvillohet në raport proporcional me pjesen praktike. Pjesa praktike 

përbëhet nga ushtrimet që zhvillohen në klasë pas pjesës së parë të ligjeratave, sepse vetë 

përmbajtja e lëndëve në këtë nivel të studimeve, nuk u mundëson studentëve që të fitojnë 

vetëm njohuri teorike, por programi është i dizajnuar në atë mënyrë që njohuritë teorike ti 

zbatojnë në praktik dhe nëpërmjet shembujve nga praktika. Prandaj edhe marëveshjet që ka 

Universiteti me Asociacionet e bizneseve dhe ato profesionale si në Kosovë ashtu edhe Jashtë 

Kosovës, siguron mundësinë që studentët ti ushtrojnë në praktikë aspektet teorike dhe të 

përfitojnë një përvojë ndërkombëtare të afarizmit të bizneseve në konkurencën globale. 

 

2.9 Llogaritja e ECTS-ve 
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ECTS-së si madhësi relative që shërbejnë për llogaritjen e punës së kryer, ne i kemi përcaktu 

me qëllim të shprehjes së angazhimit në punë, duke i marrë në konsideratë edhe kompetencat 

dhe shkathtësitë që duhen zhvilluar studentët për këtë program studimor. Ne kemi 

konsideruar se angazhimi i studentit në punë të jetë 1,500 orë gjatë një viti dhe ajo duhet të 

shpërblehet me 60 ECTS për vit. 

Studimet bachelor  zgjasin 3 vite me gjithsej 6 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-

ve është 180. Gjashtë semestra me nga pesë lëndë të obligueshme dhe dy zgjedhore, ndërsa 

semestri i gjashtë është i dedikuar për përgatitjen e temës së Diplomës, e cila do t’i ketë 12 

kredi. 

 Studentët ndjekin mësimin në lëndë obliguese dhe lëndë zgjedhore. Lëndët përfshijnë 

kreditë, të cilat korrespondojnë me 60 orë ligjërata. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për 

rreth 1500-1800 orë në vit. 

 

2.10 Puna praktike - Internship 

 

Universiteti i Prizrenit ka marëveshje të shkruar me Aleancën Kosovare të Biznesit me të 

cilën sistemohen studentat tanë nëpër kompani publike, private, institucione financiare, banka 

dhe kompani tjera private për t'a kryer praktikën në një periudhë të caktuar kohore. Gjithashtu 

ka marëveshje të shkruar edhe me Odën e Tregtis dhe Industrisë të Edirnes - Turqi ku 

studentat e vitit të tretë do të sistemohen në grupe për kryerjen e praktikës në kohëzgjatje prej 

60 orë, me mbulimin e plotë të të gjitha shpenzimeve të akomodimit dhe qëndrimit nga ana e 

kësaj Ode. Këto ditë pritet nënshkrimi i marëveshjes edhe me Odën Ekonomike të Kosovës 

dhe me Odën Ekonomike Amerikane. 

 

2.11 Plani i hulumtimeve për programin / programiet në vlerësim 

 

Universiteti i Prizrenit - Fakulteti Ekonomik ka përpiluar planin e hulumtimit në fushën e 

ekonomisë dhe temat që duhet të punohen janë: 

h) Identifikimi i nevojave të tregut për zhvillimin e programeve studimore; 

i) Ndikimi i Standardeve Ndërkombëtare të Raportimit Finnciar në ngrotjen e cilësisë të 

raportimit financiar në Kosovë; 

j) Ndikimi i strukturës së qeverisjes korporative në cilësinë e pasqyrave financiare të 

Sh.p.k.-ve në Kosovë; 
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k) Përdorshmëria e raporteve financiare nga raportet finaniare; 

l) Ndikimi i remitancave në zhvillimin ekonomik të regjionit të Prizrenit 

m) Identifikimi i pengesave administrative në senzibilizimin e investitorëve të huaj; 

n) Rëndësia e investimeve të huaja direkte në zhvillimin ekonomik të vendit. 

Përveç kësaj, studentat janë të obliguar ti përgatisin temat e diplomës të cilat i propozojnë të 

gjithë profesorat e rregullt dhe të angazhuar, për të cilat mbahen evidenca të përshtatshme për 

tu mosë dyfishuar ato. Disa nga këto punime përmbajnë ide dhe vlera të konsiderueshme dhe 

mund të zgjerohen me studime të mëtejshme. 

 

2.12 Kushtet e regjistrimit dhe pranimi i studentëve 

 

Në këtë program të studimeve mund të regjistrohen të gjithë ata që kanë të përfunduar 

shkollën e mesme, Gjimnazin, Ekonomikun apo ndonjë shkollë përkatëse dhe të cilët e kanë 

dhënë provimin e Maturës Shtetërore. 
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NR. O/Z LËNDËT L U ECTS MËSIMËDHËNËSI

1 O Bazat e Kontabilitetit I 2 2 6 Artan Nimani

2 O Matematika Afariste 2 2 6 Fevzi Berisha

3 O Gjuha Angleze I 2 1 5 Nazli Tyfegxhiu

4 O Hyrje në Ekonominë e Biznesit 3 0 5 Halil Kukaj

5 O Menaxhimi i Projekteve 1 2 5 Nerimane Bajraktari

6 Z
Gjuha Turke  I                                                           

Zhvillimi në Karierë
2 1 3

Serdan Kervan             

Naim Ismajli

1 O Bazat e Kontabilitetit II 2 2 6 Artan Nimani

2 O Bazat e Financës 2 2 6 Florije Govori

3 O Tregu dhe Marketingu 2 1 5 Hysni Terziu

4 O Mjedisi Ndërkombëtar i Biznesit 3 0 5 Nagip Skenderi

5 O Projektimi - Rast studimor 1 2 5 Nerimane Bajraktari

6 Z
Shkrimi Akademik                                                      

Gjuha Gjermane I
2 1 3

Ganimete Podvorica                                 

Shpetim Zymberaj

60

MENAXHMENT NDËRKOMBËTAR

VITI I

SEMESTRI I ORË / JAVË

SEMESTRI II

Totali:

NR. O/Z LËNDËT L U ECTS MËSIMËDHËNËSI 
1 O Menaxhimi i operacioneve 3 1 6 Ganimete Podvorica 
2 O Menaxhment Ndërkombetar 3 1 6 Veli Lecaj 
3 O E drejta Biznesore 2 1 5 Xheneta Isufi 
4 O Gjuha Angleze II 3 0 5 Nazli Tyfegxhiu 
5 O Menaxhmenti komunikues ndërkulturor 2 1 5 Nehat Krasniqi 

6 Z Sjellja e konsumatorit                                                
Analiza Financiare 2 1 3 Drita Krasniqi                

Nerimane Bajraktari 

1 O  Financat Ndërkombëtare 3 1 6 Florije Govori 
2 O Ndёrmarrёsi  3 1 6 Behxhet Brajshori 
3 O E-Marketingu 2 1 5 Hysni Terziu 
4 O Analiza Kuantitative në Biznes 3 0 5 Fevzi Berisha 
5 O Komunikimi i Tregut 1 2 5 Ganimete Podvorica 

6 Z Gjuha Turke II                                                            
Gjuha Gjermane II 2 1 3 Serdan Kervan              

Shpetim Zymberaj 
60 Totali: 

VITI II 
SEMESTRI III ORË / JAVË 

SEMESTRI IV 
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MENAXHMENT NDËRKOMBËTAR 

 

Moduli/Lënda 

 

1.1.1 BAZAT E KONTABILITETIT I 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Njohuri për kontabilitetin si teori dhe praktimi i tij, bilanci fillestarë dhe llojet e kontove, 

ndërrimet ekonomike dhe evidenca kronologjike, transaksionet në të gatshme dhe me kredi, 

borxhet e kqija, amortizimi i mjeteve kryesore dhe metodat e amortizimit, akrualet dhe 

parapagimet etj. 

 

Aftësimi i studentëve për realizimin në praktikë të teorive dhe të detyrave nga lënda e  

kontabilitetit. Të parapregaditen studentët me aftësi të mjaftueshme për mbajtjen, përcjelljen 

dhe kontrollin e evidences kontabël si dhe formave të ndryshme të veprimit. Të aftësohen 

studentët, që në mënyrë më të lehtë të kualifikohen edhe në nivelet më të larta si; kontabilist i 

certifikuar ose auditorë. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

NR. O/Z LËNDËT L U ECTS MËSIMËDHËNËSI

1 O Sistemi Informativ në Biznes 3 1 6 Bahtjr Berisha

2 O Qeverisja Korporative 3 1 6 Drita Krasniqi

3 O Menaxhimi i Burimeve Njerëzore 2 1 5 Hamdi Hoti

4 O Gjuha Angleze III 1 2 5 Nazli Tyfegxhiu

5 O Logjistika dhe Distribuimi 2 1 5 Ramadan Kryeziu

6 Z Praktika 3

1 O Marketingu Stratexhik 2 1 4 Hysni Terziu

2 O Ligji i kompanive 2 1 4 Gani Gjini

3 O Biznesi Ndërkombëtar - Projekt 0 3 4 Veli Lecaj

4 O Gjuha Turke III 2 1 3 Serdan Kervan

5 O Vizita Studimore 3

6 Z Teza e diplomës 12

60

SEMESTRI V ORË / JAVË

SEMESTRI VI

Totali:

VITI III
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Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Rrustem Asllanaj: Kontabilitet Financiar, Universiteti i Prishtines, 2010 

- Ahmeti S. (2007): Kontabiliteti financiar I, Kolegji Iliria, Prishtinë. 

- Kontabiliteti financiar (2005): Shoqata e kontabilistëve të certifikuar të Kosovës. 

 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.1.2 MATEMATIKA AFARISTE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Hyrje në koncepteve elementare matematikore, bazat kah praktika biznesore. Përgatitje e 

nevojshme  për modelet matematikore të paraqitura në lëndën vijuese, si në afarizëm dhe 

ekonomi. 

  

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi kryesor i kësaj lendë për studentë është që jenë kompetent në përdorimin e 

koncepteve elementare matematikore, bazat kah praktika biznesore. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Isak Hoxha – Matematiak për ekonomistë, Prishtinë 2009; 

- Muharrem Berisha , Faton Berisha – Matematikë për biznisë dhe ekonomiks, “Iliria” 
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2006 

- Ajet  Ahmeti – Matematika për ekonomistë, Prishtinë  2006 

- Harshbarger/Reynaolds-Mathematical applications- for the management,life and social 

sciences, Boston, New York. 

 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.1.3 GJUHA ANGLEZE I 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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.  

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lënda iu mundëson tudentëve që t’i mësojn teknikat bashkëbiseduese  nëpërmjet dialogjeve 

të ndërtuara, improvizimit të dialogut dhe bashkëbisedim në qifte. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 
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- Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, Student’s Book. Macmillan 

(obligatory) 

- Cunningham. Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, Work Book. 

Macmillan ELT  

- Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, E - Book. Macmillan 

- Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip - Anglisht 

- Dictionary: Pauli Qesku. Fjalor Anglisht – Shqip 

- Dictionary:  Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.1.4 HYRJE NË EKONOMINË E BIZNESIT 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Nga kjo lëndë studentët do të marrin njohuri të përgjithshme për ecurite ekonomike dhe 

biznesi . Ne kuader te kesaj lende do te përfshinë të gjitha poltikat dhe kategorit  ekonomike 

që janë aktuale  për ekonomin bashkekohore. Përmbajtja e lëndës është e tillë që studenteve 

do te ju sjellë njohuri të mjaftueshme per proceset ekonomike dhe te biznesit .  

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri më të përafërta per proceset 

ekonomike dhe biznisore . Në këtë kontekst vlen të theksohet se lënda studenteve u sjellë 

njohuri të mjaftueshme dhe më bashkëkhohore nga lëmia e ekonomis se pergjithshme me 

formë interaktive, studentët zgjerojnë  dhe plotësojnë njohurite e tyre nga fushveprimi i 

ekonomis dhe biznesit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 
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Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Gaspar, Bierman, Kalari, Hise, Smith, Arreola – Risa : Hyrje në  Biznes Tiranë, 2007 .  

- Gani Gjini :  Tregtia e Jashtme si faktor i zhvillimit  ekonomik të Kosoves . Prizren, 2005 

- Musa Limani : Hyrje në Ekonomi Prishtine, 2002   

- Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici :  Hyrje në ekonomi, Pegi, 

Tiranë, 2007  

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.1.5 MENAXHIM I PROJEKTEVE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Studentët do të mësojnë  nderlidhjen dhe shqyrtimin kompleks të të gjitha fazave ne te cilat 

kalon projekti.Kjo diciplin perfshine  zhvillimin e nje plan –projekti i cili permbane synimet 

dhe objektivat e percaktuara qarte duke pershkruar  edhe menyren si ato do te arrihen,pra 

eshte  një  perpjekje e planifikuar me kujdes dhe organizuar mire per kryerjen e nje pune. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Që student te njihen me nocionet themelore dhe konceptet  bashkëkohore  te operimit te 

projekteve ky materjali u dedikohet studenteve qe te kuptojne thelbin e perpilimit te 

projekteve dhe si menagjohet operimi i tyre.Gjithashtu studentet do të mësojnë se si fitohet 

përkrahja  nga investitorët  dhe huadhënsit për një ndërmarrjet të pavarur. Studentët, në 

konsultim me fakultetin, do ti përgatisin analizat e tregut, përcaktojnë strukturën organizative, 

specifikojnë objektivat operacionale, dhe përgatisin projekte  për vitin e parë të veprimtarisë 

(me detyrë konkrete) 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 
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Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Ekonomia dhe Ndërmarësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë. 

- Ndërmarrësi, DANIDA& MASHT, 2011, Prishtinë, Kosovë. 

- Dr .Elez Osmani,Dr.Bledar Striniqi,Dr.Dorjan Deltina:Drejtimi –Operimi i projekteve,-

Project mengment,Shkoder 2006.  

- Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). Manufacturing, Engineering & 

Technology. Prentice Hall, 22–36, 951–988. ISBN 0-1314-8965-8.  

 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.1.6 GJUHA TURKE I 

Përmbajtja e shkurtër 

Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të 

komunikuar në mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për 

të rritur rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin e Gjuhës Turke në kontekste profesionale, 

dhe për të mundësuar pjesëmarrësve për prioritizimin e vet nevojave të tyre të të mësuarit të 

gjuhës. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Temat që do të zhvillohen gjatë 15 javëve (një semestër) janë si më poshtë:  

Fakte & Shifra; Ku dhe Kur; Familja & Miku; Mengjesi & Kaftjalli; Film - Televizioni; Puna 

& Studimi; Lajme - Moti; Ardhja - Shkuarja; Një Planet, një vend! Jeta & Stili. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Prentice_Hall&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0131489658
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Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

Yabancılar için Türke 1 , Gazi Universıty, Ankara 2006 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.1.7 ZHVILLIMI NË KARIERË 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lenda prezanton qeshtjet ne vijim; 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. 
 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Perfitimi i studentëve do të jete qe pas kursit ata te jene ne gjendje te dijne si te përgatiten  

për aplikim për punë  si në teori dhe nëpërmjet shumë caktimeve në punë praktike. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 
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Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Gomez-Mejia(4e-2002, 5e-2006, 6e-2009) “Managing Human Resources” Prentice Hall, 

ose  

- Dessler(2006), “A Framework for Human Resource Management”, 4e Prentice Hall 

 

 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.2.1 BAZAT E KONTABILITETIT II 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Në këtë lendë shtjellohen temat mbi informacionin, ruajtjen dhe deponimin e 

dokumentacionit, parimet e kontabilitetit, regjistrimimi i ndrrimeve ne ditar dhe në konto, 

asetet dhe llojet e tyre, tatimet dhe taksat, etj. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi i lëndës është njohja e studentëve me  lëndën e kontabilitetit financiar.  Për të 

siguruar një kuptim të mirëfilltë të lëndës programi mësimor i lëndës është i fokusuar në të 

kuptuarit e thelbit teorik të anëns financiare të kontabilitetit të ndërmarrjeve. Përvetësimi i 

këtij programi mësimor,  ju mundëson  studentëve  të përfitojnë njohuri elementare për 

mbajtjen e kontabilitetit financiar në ndërmarrje.  

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 
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Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Kontabiliteti Financiar, Asllani, Dr Rrustem Prishtinë 2011 

- 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 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.2.2 BAZAT E FINANCËS 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Në këtë lëndë trajtohen konceptet themelore në financë, paraja, interesi i thjeshtë dhe i 

përbërë, vlera në kohë e parasë, risku dhe kthimi, institucionet financiare, instrumentet 

financiare, derivativet financiare, vlerësimi i letrave me vlerë, metodat e financimit. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Ky kurs ka për qëllim të ndihmojë: kuptimin e koncepteve themelore në  financë; zgjidhjen e  

problemeve që lidhen me vlerën në kohë të parasë; renditjen e mundësive dhe formave të 

financimit të aktivitetit ekonomik të firmave. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 
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10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Fadil Govori:  Financë, IMF, Prishtinë, 2010 

- Herbert B. Mayo: Financa, LU Tiranë, 1995 

- Mishkin, Frederick: The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th 

edition, Pearson  Addison Wesley. 

 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.2.3 TREGU DHE MARKETINGU 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Njohje me lëndën, konceptet dhe përkufizimet e marketingut. Objektivat e studimit të 

marketingut. Parimet kryesore dhe parimet tjera të marketingut. Procesi, aktivitetet, detyrat 

dhe aksionet e marketingut.  Metodat e kërkimeve të parimeve të marketingut dhe shfrytëzimi 

i tyre në marketing. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe 

zhvillimin ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të marketingut në përgjithësi, studentët 

njihen me metodologjinë e poentimit të efekteve zhvillimore si nga aspekti mikro-ekonomik 

dhe njiashtu edhe nga  aspekti, makro-ekonomik të  marketingut. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Philip Kotler and Keven Keler: Μarketing Μanagment, 2012 

- Prof.Dr. Bardhyl Ceku,  dhe Prof.Dr.Nail Reshidi  “Marketingu”Universiteti i Prishtinës, 

2006 Fkulteti Ekonomik. 

- Prof.ass.dr. Liliana Elmazi “Strategjia e Marketingut” Tiranë 2002 Universiteti i Tiranës 

 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.2.4 MJEDISI NDËRKOMBËTAR I BIZNESIT 

Përmbajtja e shkurtër 

Ekonomia dhe politika e tregtisë ndërkombëtare, Mekanika e transaksioneve financiare 

ndërkombëtare që lejojnë fillimin dhe zgjidhjen e tregtisë, sistemet e kontabilitetit që lejojnë 

vendet për të monitoruar dhe menaxhuar transferimin e burimeve dhe kapitalit, Marrëveshjet 

e Tregtisë dhe globalizimit, NAFTA dhe Organizata Botërore e Tregtisë (OBT), institucionet 

kryesore dhe ndërmjetësuesit të cilat e lehtësojnë rrjedhjen e burimeve (agjencitë 

supernational MNC-së dhe institucioneve financiare, agjencitë qeveritare, institucionet 

financiare private), mekanizmat ligjor dhe agjencit e arbitrazhit që lejojnë zgjidhjen e 

konflikteve ndërkombëtare, mjedisin global dhe popullin e saj, në aspektin e mundësive për 

tregjet dhe shitore për mallra dhe shërbime të reja, çështjet etike me të cilat përballet 

komuniteti i biznesit ndërkombëtar. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të:  

Të analizojë rolin dhe ndikimin e biznesit ndërkombëtar në zhvillimin ekonomik kombëtar.  

Shpjegoni se si mjediset ekonomike, politike/ligjore,I  ndikojnë financat ndërkombëtare dhe 

operacionet e biznesit.  

Diskutoni se si dallimet kulturore dhe të sjelljes të ndikojnë praktikat e biznesit vendor, dhe  
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se si këto dallime mund të trajtohen duke përdorur strategjitë e duhura.  

Diskutoni teorit e tregtisë ndërkombëtare dhe ndikimi i qeverisë dhe vendimeve të biznesit të 

tregtisë ndërkombëtare.  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Hill, Charles; Global Business Today 6th ed, ©2008. McGraw Hill Irwin ISBN: 

9780073381398. 

Biznes Nderkombetar- Raste studime,Ushtrime, 2009, Ilirjan Lip 

Biznes Nderkombetar, 2004, Ilia Kristo. 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.2.5 PROJEKTIMI – RAST STUDIMOR 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Integrimi i njohurive innovative lidhur me  dija si resurs konkurrues  dhe faktoret qe ndikojnë 

ne biznes,dituria dhe përparësitë konkurruese dhe dituria si kompetencë. Kuptimi i 

menaxhimit te projektit,synimet,rolet dhe detyrat kryesore  si dhe gabimet më të shpeshta në 

menaxhimin e projekteve dhe rasteve. Marketingu i projektit,promovimi, distribuimi , çmimi 

i projektit si dhe dizajnimi i projektit si aktivitete specifike  si dhe nevoja e kordinimit te 

ketyre aktiviteteve ne nivel nderkombetar. Plani i menaxhimit te kontratave dhe plotësimi i 

formave te nevojshme për menaxhimin e kontratave-projekteve. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

- Kuptimi i natyrës së problemeve me të cilat munde te ballafaqohen afaristet me rastin 

hartimit,realizimit dhe  menaxhimit te  rasteve dhe projekteve; 

- Kuptimi i elementeve bazike të marrëdhënjeve ndër-biznesore;perfshire  selektimin 

dhe analiza e tregut, strategjinë e hyrjes në treg dhe rritja e tregut. 

- Kuptimi i metodave për identifikimin paraprak të problemeve të mundshme afariste 

në ambientin biznesor në vend dhe ndërkombëtarisht dhe zgjidhjen e problemeve 
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potenciale në favor të tyre. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Menaxhimi i projekteve,dr.Shyqri  Kelmendi,Prishtine,2011. 

- Skripta e hartuar nga mësimdhënësi,”Projekte dhe raste “Veli Lecaj,Prizren,2011. 

- Brilliant Project Management: What the best project managers know, do and say,3rd 

Edition,by Stephen Barker and  Rob Cole ,2012. 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.2.6 SHKRIMI AKADEMIK 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Shkrimi akademik dhe shkathtësitë e prezantimit është shkrim me një status më të lartë, që i 

tejkalon shkrimet paraprake të studentëve. Është një sintezë e njohurive nga gjuha, nga 

bukuria e veçantia e të shkruarit, nga letërsia dhe eleganca e shkrimit dhe nga vetë 

metodologjia. Ky lloj i shkrimit është formë më e mirë ku gërshetohen të gjitha elementet e 

shkrimit të bukur : ana gjuhësore e stilistike, letrare, profesionale, logjike e shkencore. Pos të 

tjerash, do të shqyrtohen elementet e veprave shkencore si: qartësia, thjeshtësia, harmonia, 

dhe stili i rrjedhshëm, të cilat e karakterizojnë bukurinë e gjuhës dhe aspektin estetik e 

stilistik të saj. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të duhej që: 

 Të aftësohen të shkruajnë rrjedhshëm dhe do të kuptojnë se shkrimi e nxit procesin e 

të menduarit. 

 Të vetëdijesohen se si mund të zhvillojnë shkathtësi shkrimi, të zgjedhin teza, të 

ndërtojnë paragrafë, të dokumentojnë burime e të bëjnë vetë redaktimin dhe 

rishikimin e punimeve të tyre. 

http://www.amazon.com/Stephen-Barker/e/B0039ZIMHQ/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?ie=UTF8&field-author=Rob+Cole&search-alias=books&text=Rob+Cole&sort=relevancerank


Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                             
Raporti i vetëvlerësimit 

2014 

 

- 100 - 
 

 Të jenë në gjendje të bëjnë shkrime për situata dhe audienca të ndryshme ( për 

profesorët e tyre, për kolegët, dhe për publikun e gjerë). 

 Të mësohen të përdorin shenjat e pikësimeve dhe  referenca të ndryshme.  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Vehbi Miftari. Shkrimi akademik dhe teknikat e prezantimit. Botimi i parë. 2010. 

Kosovë. 

- Sylvian Barnet, Pat Ballanca dhe Marcia Stubbs. Shkrimi akademik. Botimi i tretë. 2009. 

Instituti i Studimeve Politike. Shqipëri. 

- Bardhyl Musai. Si të shkruajmë ese.Botimi i dytë. 2007. Qendra për Arsim Demokratik. 

Shqipëri. 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

1.2.7 GJUHA GJERMANE I 

Përmbajtja e shkurtër 

Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të 

komunikuar në mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për 

të rritur rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin e Gjuhës Gjermane në kontekste 

profesionale, dhe për të mundësuar pjesëmarrësve për prioritizimin e vet nevojave të tyre të të 

mësuarit të gjuhës. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Temat që do të zhvillohen gjatë 15 javëve (një semestër) janë si më poshtë:  

Fakte & Shifra; Ku dhe Kur; Familja & Miku; Mengjesi & Kaftjalli; Film - Televizioni; Puna 

& Studimi; Lajme - Moti; Ardhja - Shkuarja; Një Planet, një vend! Jeta & Stili. 
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Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Hueber Verlag: Schritte Plus, Schritte International A1/2, Deutsch als Fremdsprache, 1 

Auflage 2006 Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und 

erweiterte Auflage. Mannheim u.a.: Dudenverlag, 2005. 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

2.3.1 MENAXHIMI I OPERACIONEVE 

Përmbajtja e shkurtër 

Pas përfundimit të këtij kursi, studenti duhet të jetë në gjendje të:  

Kuptojnë dinamikën e strategjisë së operacioneve dhe të jenë në gjendje të zhvillojnë një për 

një Kompanin.  

Kuptojnë dhe të aplikojnë konceptet dhe përmirësimin e procesit dhe reengineering  

Të jetë në dijeni të teknologjive të ndryshme të prodhimit dhe qëllimet e tyre  

Kuptojnë rëndësinë e menaxhimit të cilësisë dhe kontrollit të procesit statistikore  

Të jetë në gjendje të rekomandojë një vend për një strukturë dhe desizajn të saj 

Të jetë në gjendje të përdorin një shumëllojshmëri të teknikave të parashikimit  

Kuptojnë konceptet dhe teknikat e menaxhimit të inventarit për të pavarur dhe  

artikuj kërkesës varur. Di dallimet mes shtytje dhe tërheq sistemet  

Kuptojnë menaxhimin e projekteve dhe të jenë në gjendje të aplikojnë teknikat në caktimin e 
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projektit. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Qëllimi themelor i këtij kursi është të pajisë studentët me një kuptim të gjerë dhe me 

njohjen e disa koncepteve të menaxhimit të operacioneve. Konceptet e tilla përfshijnë (por 

nuk janë të kufizuar në) operacionet strategjie, procesin e projektimit, parashikimit, 

menaxhimin e inventarit, planifikimin dhe menaxhimin e cilësisë. Theksi do të vihet në 

zbatimin e këtyre koncepteve në situatat aktuale të biznesit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Roberta S. Russell and Bernard Taylor, III OPERATIONS MANAGEMENT, 4th edition, 

2012 

Roberta S. Russell  (Author), Bernard W., III Taylor, Operations Management Hardcover – 

March 1, 2002 

 

 

Moduli/Lënda 

 

2.3.2 MENAXHIMI NDËRKOMBËTAR 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Cka është menaxhmenti ndërkombëtar? Çfarë është Menaxhimi Ndërkombëtar? Të menduarit 

ndërkombëtar. Evolucioni i një ndërmarrje ndërkombëtare. Objektivat strategjike 

dhe burimet e avantazheve konkurruese. Mjedisi i menaxhimit ndërkombëtar. Menaxhimi në 

ambientin ndërkombëtar. Roli i teknologjisë dhe njohurive në afarizmin  ndërkombëtar, 

(transferimin e teknologjisë dhe njohurive). Bashkëpunimi ndërkombëtar afarist të bazuara në 

projekte;-Projektet: “çelësi në dorë “ dheProjektet me shkëmbim prodhimesh. Vështrimet 

afariste të investimeve të përbashkëta ndërkombëtare. Procesi i zbatimit të investimeve të 

përbashkëta ndërkombëtare. Mirëmbajtja i sigurimi i kontrollit në investimet të përbashkëta. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

http://www.amazon.com/Roberta-S.-Russell/e/B001H6PWNQ/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Bernard+W.%2C+III+Taylor&search-alias=books&text=Bernard+W.%2C+III+Taylor&sort=relevancerank


Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                             
Raporti i vetëvlerësimit 

2014 

 

- 103 - 
 

Qëllimi themelor  i  lëndës  është përvetësimi i njohurive konceptuale se si  shoqëritë dhe 

bizneset  mund te zhvillohen dhe të bëhen konkurruese  në ekonominë sotme globale. Ofrimi 

i njohurive bazë mbi qasjen bashkëkohore   për menaxhimin  ndërkombëtar  te resurseve 

humane,materialit,procesit te prodhimit, planifikimit strategjik,te komunikimit 

ndërkulturor,te investimeve  si dhe ndërvaresin e  tyre ekonomike ,politike ,kulturore dhe 

institucionale ne kuadër te ndryshimeve zingjirore ne rendin e ri ekonomik global. Duke 

pasur parasysh që këto zinxhirët organizative dhe funksionale janë gjithnjë e më globale, dhe 

kanë struktura komplekse duke zhvendosur qeverisjen që specifikonë marrëdhëniet e 

pushtetit mes organizatave në zinxhir funksional. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Dr. Richard Mead and Tim G Andrews , International Management, 2009,England 

- V.Lecaj, Përmbledhje  ligjëratash nga Menaxhmenti ndërkombëtar,2011 

- Phatak,Bhatak and Kashlak”, International Management,2007,Boston. 

- Hellen Deresky,International management ,2009,Plattsburg. 

 

 

Moduli/Lënda 

 

2.3.3 E DREJTA BIZNESORE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Ky kurs është i paraparë tu ofroj studentëve njohuri themelore mbi të drejtën biznesore e cila 

fokusohet në trajtimin e njohurive dhe ceshtjëve teorike-shkencore lidhur me një fushë të 

gjërë marrëdhëniesh juridike të cilat lindin, zhvillohen dhe shquhen në jetën ekonomike në 

përgjithësi.  

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Studentët do të kenë mundësin që të familjarizohen me këtë lemi edhe në menyrë kritike ti 

analizojnë dhe krahasojn zhvillimet juridike- ekonomike në vend dhe më gjërë por 

njëkohësisht edhe do të njihen me disa cështje teorike dhe probleme me të cilat konfrontohen 

studiuesit në këtë fushë. 
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Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Mazllom Baraliu”E drejta biznesore”, Prishtine 2010 

- Armond Krasniqi E drejta biznesore, ligjerata te autorizuara, Prishtine 2010 

- Dr.G.G.Ogly”EU Bussines Law,5-th edition,Amsterdam,2002 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

2.3.4 GJUHA ANGLEZE II 

Përmbajtja e shkurtër 

 

The course covers the general language skills that will help students to communicate 

effectively in a wide range of formal and informal situations, to increase fluency and 

confidence in using English in professional contexts, and to enable participants to prioritize 

their own language learning needs. The course includes legal case studies, communication 

strategies, meetings skills and negotiations. The vocabulary is designed to develop 

participants' language and communication skills in a legal context through variety of relevant 

topics. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

After successful completion of the course, students will develop skills and will be able 
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to:Achieve level A2- B1 -  Referring Common European Framework of Languages (CEFR), 

hence, they are expected to: 

 communicate more confidently 

 speak more accurately and fluently 

 participate more successfully in meetings 

 improve written English including  

 expand  professional vocabulary 

 improve  understanding of grammar 

 socialize and network with greater confidence 

work successfully in a cross-cultural environment 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

- Virgina Evans & Jenny Dooley .(2012). Access 4, Student’s Book. Express Publishing: 

UK  (obligative) 

- Virgina Evans & Jenny Dooley .(2012). Access 4, Workbook Book. Express 

Publishing:UK (obligative) 

- Virgina Evans & Jenny Dooley .(2012). Access 4- E - book. Express Publishing: UK   

- Virgina Evans & Jenny Dooley .(2012). Access 4- Grammar book. Express Publishing: 

UK   

- Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip – Anglisht 

- Dictionary: Pauli Qesku. Fjalori Anglisht – Shqip 

 

 

 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                             
Raporti i vetëvlerësimit 

2014 

 

- 106 - 
 

Moduli/Lënda 

 

2.3.5 MENAXHMENTI KUMUNIKUES NDËRKULTUROR 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kjo lëndë kontrollon sjelljet organizative dhe individuale, praktikat strukturale dhe 

menaxheriale në situata shumënacionale dhe bizensore duke përfshirë ndërlidhjen e kulturave 

të kryqëzuara. 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. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

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). 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- 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.  
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Moduli/Lënda 

 

2.3.6 SJELLJA E KONSUMATORIT 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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.   

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

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. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Artan Xh. Duka, Sjellja konsumatore, Tirane, 2009 

- Ball, Ellson and Adamy - Just what you need, 2004 

- Roger D.Blackwell, Paul W. Miniard, James F.Engel – Consumer Behavior, 

2006handbook – Bob Bly 
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Moduli/Lënda 

 

2.3.7 ANALIZA FINANCIARE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kjo lende perben nje ediciplin shkencore e cila bazohet ne pjesen me te madhe  te gjykimeve 

operative  ekonomike per arritjen e ndermmarjes, per ecurin e tyre,per periudha kohore afat 

mesme dhe afat gjata,si dhe per aftesin paguese etj . Kjo analiz mundeson shqyrtimin 

kompleks te te gjitha fazave ne te cilat kalon pasqyra financiare . Kjo diciplin perfshin 

zhvillimin e nje  pasqyreja financiare e cili permban synimet dhe objektivat e percaktuara 

qarte duke pershkruar edhe menyren se si ato do te arrihen per ate ndermarrje ,pra eshte  nje 

perpjekje e planifikuar me kujdes dhe organizuar mire per kryerjen e kesaj analize. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kursi i lëndës " Analiza e Pasqyrave Financiare,, " do të ndihmojë Studentet qe te njihen me 

nocionet themelore dhe konceptet bashkohore te operimit te pasqyreve  financiare.Materjali u 

dedikohet studenteve qe te kuptojne thelbin e perpilimit te analizes se pasqyres financiare 

.Gjate zhvillimti  te ligjiratave dhe ushtrimeve nga kjo lende ,studentet do te aftesohen qe ti 

njohin shqyrtimet komplekse te te gjitha fazave ne te cilat kalon procesi i  perpilimit te 

pasqyra financiare. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

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 
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Moduli/Lënda 

 

2.4.1 FINANCAT NDËRKOMBËTARE 

Përmbajtja e shkurtër 

Financiat Ndërkombëtare do të njoftojë studentët me tregjet globale financiare dhe 

operacionet e firmave shumëkombëshe. Studentë nga disa universitete do të përfitojnë nga 

vizitat e tyre në disa prej institucioneve financiare më të rëndësishme të botës. Temat që do të 

diskutohen do të përfshijnë në tregjet e huaja të këmbimit, tregjet financiare ndërkombëtare, 

bankare ndërkombëtare, tregjet derivative të monedhës, euromarkets, menaxhimin e riskut 

dhe vendimeve për investime në tregun global. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Pajisin studentët me njohuri themelore se si tregjet financiare ndërkombëtare punojnë.  

Pajisë studentët me një kuptim të kursit të këmbimit dhe pse vlerat e monedhës luhaten.  

Eksploroni metodat e përdorura për të menaxhuar rrezikun në tregjet globale.  

Mbështetja studentit për të mësuarit përmes faqes së internetit të qendrave kulturore dhe 

financiare.  

Të sigurojë një kuptim të thellë të procesit dhe teknikat e përdorura për të marrë vendime 

ndërkombëtare për investime. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Eun, Resnick, Sabherwal “International Finance”, McGraw-Hill, New York, 2012 

Maurice D. Levi ”International Finance”, Routledge, London and New York, 2005  

Drini Salko at All, "Financa Ndërkombëtare", ENEAS, Tiranë, 2005 

 

 

 

Moduli/Lënda 
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2.4.2 E-KOMERC DHE BIZNESI 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda prezenton konceptet themelore, definicionet dhe praktikat e e-biznesit dhe e-komercit, 

klasifikimin e modeleve të e-biznes, infrastruktura e e-biznes dhe aplikacionet e e-

marketingut, transakcionet elektronike dhe përfitimet respektivisht problemet që paraqiten pë 

ndërrmarjet dhe konsumatorët gjatë implementimit e biznesit elektronik në afarizmin e tyre. 
 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Kuptimin e koncepteve fundamentale te e-biznesit, modeleve te e-biznesit, informimin mbi 

teknologjitë më të reja të informacioneve që sot perdoren në përkrahje të e-biznesit, njohja e 

përdorimit të aplikacioneve dhe siguria e tyre. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Introduction to E-Bussines, Kioskea,2004 

- Peter Gottschalk, E-Bussines Strategy Sourcing and Governance, Idea Gropu Publishing, 

2006 

 

 

Moduli/Lënda 

 

2.4.3 E-MARKETINGU 

Përmbajtja e shkurtër 

 

E-Marketingu dhe roli i internetin në implementimin e marketigut, Strategjina digjitale e 

marketingut, Kërkimet e tregut në interent, Zhvillimi i web-faqes dhe dizajnimi, Komunikimi 

interaktiv i marketingut, Menaxhimi i marrëdhënieve me konsumatorë përmes internetit. 
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Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Lenda ka per synim ti njoh studentet me qeshtjet si; Cilat janë implikimet e internetit në 

zhvillimin e markës? Si I zhvillojnë kompanitë strategjitë e çmimeve online? A ka rëndësi 

vendi – distribuimi në arafizimin  online? Si funksionon komunikimi online në  mënyrë 

strategjike? Si ndihmon e-Marketingu që ndërmarrja të ju qaset me shumë konsumatorëve, si  

ndikon në rritjën dhe zhvillimin në përgjithësi të ndërmarrjes dhe metodat më efikase të 

përdorimit të tij. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News Releases, 

OnlineVideo, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly, 2nd Edition by David 

Meerman Scott (Paperback -Jan. 12, 2010)  

Trust Agents: Using the Web to Build Influence, Improve Reputation, and Earn Trust by 

ChrisBrogan and Julien Smith (Paperback - Aug. 23, 2010) The Social Media Bible: Tactics, 

Tools, and Strategies for Business Successby Lon Safko andDavid K. Brake (Paperback - 

May 4, 2009). 

 

Moduli/Lënda 

 

2.4.4 ANALIZA KUANTITATIVE NË BIZNES 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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. 
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Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Në fund të lëndës studentët 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. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- 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; 

- R. Nuhiu dhe A. Shala (2005): “Bazat e Statistikës”, Universiteti i Prishtinë, Prishtinë. 

 

 

Moduli/Lënda 

 

2.4.5 KOMUNIKIMI I TREGUT 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda Komunikim me tregun ofron mësim praktik që lidhet me veglat dhe njohuritë e 

kërkuara për reklamim tradicional. Përqendrohet në procesin esencial të zhvillimit të një 

fushate reklamuese si: 

 Modelin e zhvillimit dhe pozicionimit të brendeve dhe zhvillimin e identitetit të tyre. 

 Krijimin dhe vlerësimin e koncepteve të marketingut. 

 Planifikimin e reklamave dhe çështjet me mediat. 

 Kontrollin e reklamave. 

 Agjencitë menaxheriale. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                             
Raporti i vetëvlerësimit 

2014 

 

- 113 - 
 

Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të duhej që: 

 Kuptojnë se si ndërtohet reklama efektive dhe pse ballafaqohemi me reklama 

dështake. 

 Bëjnë identifikimin e veglave adekuate strategjike, kreative dhe ekzekutive të 

reklamave. 

 Demonstrojnë njohurinë e nevojshme për komunikim korrekt me konsumatorët dhe 

vartësit e tjerë afarist, institucional e publik. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- 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. 

- Joseph R. Dominick. Dinamika e komunikimit masiv. Media në periudhën digjitale. 2010. 

UET. Shqipëri. 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

2.4.6 GJUHA TURKE II 

Përmbajtja e shkurtër 

Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të 

komunikuar në mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për 

të rritur rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin e gjuhës turke në kontekste profesionale, 

dhe për të mundësuar pjesëmarrësve të prioriteteve për nevojat e tyre të të mësuarit të gjuhës.  

Kursi përfshin studime të rasteve ligjore, strategjitë e komunikimit, aftësitë takime dhe 

negociata. 
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Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të jenë në 

gjendje të:  

komunikojnë me më shumë besim, të folur më të saktë dhe të rrjedhshëm, të marrin pjesë me 

shumë sukses në takime, të përmirësuar shkruar Turqisht përfshirë edhe zgjerimin e fjalorit 

profesional, të përmirësojë të kuptuarit, të punojnë me sukses në një mjedis ndër-kulturor. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Yabancılar için Türkçe 2, Gazi Üniversitesi, Ankara 2006 

Morfoloji 1 

 

 

Moduli/Lënda 

 

2.4.7 GJUHA GJERMANE II 

Përmbajtja e shkurtër 

Kursi mbulon aftësitë e avancuara të gjuhës që do të ndihmojë nxënësit për të komunikuar në 

mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për të rritur 

rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin gjermanisht në kontekste profesionale, dhe për të 

mundësuar pjesëmarrësve të prioriteteve për nevojat e tyre të të mësuarit të gjuhës. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të jenë në 

gjendje të:  

Arritjn  nivelin B1 + -B2 Referues Kuadrin e Përbashkët Europian të Gjuhëve (CEFR), pra, 

pritet për të: zgjeruar fjalorin profesional, komunikojnë me shumë besim,  

flasin më saktë dhe rrjedhshëm, përmirësimin e shkruar gjerman përfshirë, shoqërohu dhe 

rrjetit me besim më të madh, të punojnë me sukses në një mjedis të ndër-kulturor. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Hueber Verlag: Schritte Plus, Schritte International A1/2, Deutsch als Fremdsprache, 1 

Auflage, 2006  

Dudenverlag: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage, Mannheim u.a., 2005.  

Hueber:Schritte plus, Deutsch als Fremdsprache, 1.Auflage, 2009, Dürscheid, Ch.: Syntax. 

Grundlagen und Theorien, UTB, 2010. 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.5.1 SISTEMI INFORMATIV NË BIZNES 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kjo lëndë ofron hyrje në konceptet dhe parimet themelore të sistemeve të informacionit në 

kontekstin e vendimmarrjes në biznes. Lënda përfshin hulumtime në fushën e sistemeve të 

informacionit dhe shpjegimin e rëndësisë së tyre në kuadër të organizatave bashkëkohore. 

Objektivi kryesor i lëndës është t’i pajisë studentët me njohuri mbi atë se si menaxherët 

mund të zhvillojnë dhe t’i drejtojnë potencialet e teknologjisë së informacionit në 

profesionet e tyre personale dhe për përfitime strategjike në kompanitë e tyre. Lënda ka një 

aspekt praktik shumë të gjerë dhe do të përpiqet të njohë studentet me përfitimet e 

përdorimit të teknologjisë dhe sistemeve të informacionit në ecjen përpara të ekonomisë, por 

edhe në fusha të tjera. 

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kuptojnë ndikimin e informatikes ne biznes dhe ekonomi të aftësohen në përdorimin e 

teknologjisë dhe sistemeve të informacionit, të kuptojnë rolin dhe rëndësin e informatave si 

produkte të informatikës në marrjen e vendimeve me ndihmën e teknologjisë informatike, të 

zgjidhin shembuj praktik me kompjuter ( p.sh. MS Excel) të problemeve konkrete biznesore 
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,si psh. kalkulimi i shpenzimeve dhe të ardhurave, kalkulimi i pagave të personelit, kalkulimi 

i zhvlerësimit etj. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Edmond Beqiri, Resurset e internetit me biznes elektronik, Prishtinë 2010, 

- Bashkim Ruseti, Kozeta Sevrani “Sisteme të Informacionit të Menaxhimit”,2008 

- Ken Laudon, Jane Laudon “Management Information Systems”, 2009,  

- Zlejko Panian, “Poslovna Informatika” Zagreb,2005 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.5.2 QEVERISJA KORPORATIVE 

Përmbajtja e shkurtër 

Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët do të takohen me sistemet e 

qeverisjes së korporatave, si një çështje e orkestruar në nivel global.  

Kursi është i dizajnuar për të ofruar një pasqyrë të thellë se si korporatat dhe ndërmarrjet janë 

të qeverisura. Në fund të kursit, ju duhet të keni një kuptim të mirë të asaj se si bordet edhe 

pse e kanë pronësinë e aksioneve nuk bëjnë gjithmonë punë, punë si grupet e biznesit, edhe 

pse punëtorët mund të jenë anëtarë të mirë të bordeve dhe të qeverisjes mund të ndihmojnë 

ndërmarrjet të fitojnë aftësitë. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të jenë në 

gjendje të:  

Kuptojnë sistemet e qeverisjes korporative që janë formuar në të kaluarën nga forcat 

ekonomike, politike, sociale dhe kulturore. Identifikojnë pasojat e forcave bashkëkohore që 

ndikojnë në kontrollin e përbashkët të së ardhmes së qeverisjes korporative. Zgjidhin dhe të 

identifikojë modelet më të mira të sistemit të qeverisjes korporative për korporatat dhe 

institucionet e tjera. Diskutojnë rëndësinë e përbërjes së elementeve kyçe të qeverisjes 

korporative. Rëndësia e transparencës në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve të strukturave 
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të qeverisjes së korporatave. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

Shyqyri Llaçi & Jorida Tabaku, Qeverisja e korporatave , 2008 Cikël leksionesh. 

Claesssens, World Bank, Corporate Governance and Development, 2003 

Candbury Code, The Code of best practise”, 1992 London 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.5.3 MENAXHIMI I BURIMEVE NJERËZORE 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Lënda ka për qëllim tё ofroj njohuri të avancuara ,të aftësoj studentët për përdorim specifik 
të koncepteve të teorive dhe të metodave nga menaxhimi i burimeve njerëzore. 
 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Kuptojnë se menaxhimi i burimeve njerëzore është proces për sigurimin e njerëzve të duhur 
në vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Studentët të kuptojnё elementet themelore të 
menaxhimit të burimeve njerëzore. 
 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Paul Banfield-Rebecca Kay :Hyrje në Menaxhimin e Burimeve njerezore, Përkthyer nga: 

Jonida Bregu, Botimi UET Press 2011 Tiranë;  

- Menaxhimi i resurseve humane, Enver Kutllovci, Prishtinë, 2004 

- Manaxhimi i Burimeve Njerëzore, Dr. Shyqri Llaci,Dr. Zana Koli,  Tiranё 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.5.4 GJUHA ANGLEZE III 

Përmbajtja e shkurtër 

 

The course covers the advanced language skills that will help students to communicate 

effectively in a wide range of formal and informal situations, to increase fluency and 

confidence in using English in professional contexts, and to enable participants to prioritize 

their own language learning needs. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 
After successful completion of the course, students will develop skills and will be able to: 

Achieve level B1+ -B2  Referring Common European Framework of Languages (CEFR), 

hence, they are expected to: 

 expand  professional vocabulary 

 communicate more confidently 

 speak more accurately and fluently 

 improve written English including  

 socialize and network with greater confidence 

work successfully in a cross-cultural environment 
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Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- David Cotton, David Falvey, Simon Kent .(2012). Market Leader-Business English, 

Student’s Book. Longman: England (obligative) 

- David Cotton, David Falvey, Simon Kent.(2012). Market Leader-Business English, 

Workbook Book. Longman: England (obligative) 

- Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip – Anglisht 

- Dictionary: Oxford Advanced Learner’s Dictionary 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.5.5 LOGJISTIKA DHE DISTRIBUIMI 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Qëllimi i lëndës është trajtimi i strategjive ne logjistiken e bizneseve dhe menaxhimi e 

zingjirit furnizues nga bartja e mallerave dhe sherbimeve pergjate kufijve nacinal dhe 

ndekombetar. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Mësimi i lëndës Menaxhimi i distribuimit, studentëve do t’ju mundesoje qe te:  

o Kuptojne rendesine e Logjistika dhe distribuimit ndekombetar  ne  ekonomine e tregut;  

o Kuptojne nocionin dhe  karkateristikat e  Kanaleve të distribuimit,  

o Përfitimin e njohurive në lëmin e ndërtimit dhe funksionimit të kanaleve të shitjes.  
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o Studiojne procesin e lansimit të produkteve në treg  

o Te zgjedhin kanalet efikase te distribucionit dhe të jenë sa më afër konsumatorëve. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Logjistike- Universtiteti Victory, Prishtine, 2009,perkthyer nga Nikollë Berishaj 

- Logistics :David J. Bloomberg (Author), Stephen B. LeMay (Author), Joe B. Hanna 

(Author). 2011 4th Edition 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.5.6 PRAKTIKA 

Përmbajtja e shkurtër 

 

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.  

 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

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. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 
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Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

 

 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.6.1 MARKETINGU STRATEGJIK 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe zhvillimin 

ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të Marketingut Strategjik në përgjithësi, studentët 

njihen me metodologjinë e poentimit të efekteve zhvillimore si nga aspekti i formulimit dhe 

njiashtu edhe nga aspekti, i krijimit  të strategjis së marketingut. 
 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Qëllimi i lëndës Strategjia e marketingut është qe të mbizotërohet metodologjia për 

përgatitjen e programeve strategjike në marketing, ekonomi si dhe në shkathtësitë 

menaxheriale për udhëheqje. 
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Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

 

- Prof.Dr.Nail Residi, Marketing, Universiteti i Pristinës 2007,  

- Pһilip Kotler and Keven Keler: Marketing Menagment, 2012. 

- Prof.Dr. Nexhmi Rexha, “Marketingu” Prishtinë 1982 Universiteti i Prishtinës Fakulteti 

Ekonomik. 

 

 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.6.2 LIGJI I KOMPANIVE 

Përmbajtja e shkurtër 

Strukturat ligjore për biznesin. Format e shoqatës së biznesit; avantazhet dhe disavantazhet e 

inkorporimit; / kompanive 'publike' 'private'.  

Heqja vello të korporatave ", me theks të veçantë në (i) abuzimi me përgjegjësi të kufizuar 

(ii) grupet e korporatave. Statutet e kompanisë. Kontrata; Amendamenti i artikujve; 

Marrëveshjet e aksionerëve. Menaxhimi. Zyrtarët dhe organet e kompanisë; ndarja e pushtetit 

në mes të bordit dhe mbledhjes së përgjithshme; kompetencat e mbetura të mbledhjes së 

përgjithshme; Takimet dhe rezolutat e përgjithshme; Takimet e bordit; rregullat ligjore mbi 

zbatueshmërinë e transaksioneve me kompanitë. Drejtorët. Emërimi dhe mandati; drejtorët 

ekzekutiv dhe jo ekzekutiv; shpërblimi; detyrat. Mbrojtja e akcionarëve të v. Veprimi 

derivat;ilaç 'paragjykimi padrejtë'. Capital, të drejtat dhe mbrojtja e klasës kreditori. Rregullat 

që rregullojnë ngritjen dhe mirëmbajtjen e kapitalit dhe shpërndarjen e aseteve të korporatës; 
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ndryshimi i të drejtave nga aksionet; rregullimi i transaksioneve të mëparshgjël;me si pjesë e 

procedurave të falimentimit; tregtare mashtruese dhe e padrejtë. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Studentët do të përfitojnë njohuri të përgjithshme për: historin e kompanive, llojet e 

shoqatave të biznesit të tjera se kompanitë, aspektet ndërkombëtare të ligjit të kompanive, 

teoritë e personalitetit të korporatave, kontratat e para të themelimit; nxitësit, transferimit të 

aksioneve, certifikimin e transfertave dhe interesave të barabarta në aksione, tatimet, 

kompanitë e huaja, marketingun e letrave me vlerë, rregullimit të letrave me vlerë të 

korporatave, aspektet procedurale dhe formalitetet e likuidimit, administrimit dhe likuidimit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

P. Puri, A. I. Anand, R. J. Daniels, A. A. Dhir, E. M. Iacobucci, I. B. Lee, J. G. MacIntosh, E. 

J. Waitzer, and J. S. Zeigel, CASES, MATERIALS AND NOTES ON PARTNERSHIPS 

AND CANADIAN BUSINESS CORPORATIONS, 5th ed. (Toronto: Carswell, 2011) 

J. A. VanDuzer, THE LAW OF PARTNERSHIPS AND CORPORATIONS 3d ed. (Toronto: 

Irwin Law, 2009) 

 

Moduli/Lënda 

 

3.6.3 BIZNESI NDËRKOMBËTAR - PROJEKT 

Përmbajtja e shkurtër 

Biznesit Ndërkombëtar siguron studentët me konceptet dhe aftësitë kryesore për të 

identifikuar mundësitë ndërkombëtare / kërcënime, analizuar ndikimin e tyre, për të 

formuluar strategjitë e duhura dhe zbatimin e veprimit të zbatueshme në plan për të arritur 

qëllimet e kompanisë. Kursi do të ndihmojë nxënësit të kuptojnë mjedisin konkurrues 

globale, marketingun, financat dhe politikën e sotme. Të shqyrton çështjet ligjore, logjistike, 

organizative dhe kulturore. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

 

Ky kurs studion çështjet e përfshira në kryerjen e biznesit në arenën ndërkombëtare, duke 

përfshirë mjedisin e biznesit, strategjitë globale të marrëdhënieve me publikun, sjellje 

organizative, burimet ndërkombëtare njerëzore, etike, përgjegjësi sociale, ligjit, dhe të 
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teknologjisë së informacionit. Natyra dhe roli ekonomik i korporatës shumëkombëshe, duke 

përfshirë edhe ndikimin e variablave ligjore, politike, arsimore, kulturore dhe janë shqyrtuar 

për ndikimin e tyre mbi ecurinë e biznesit dhe aktivitetit menaxherial. Ky kurs do të 

përfshijnë një numër të lektorëve të ftuar, vizitat në terren, dhe raste studimore që ilustrojnë 

aktivitetet e shumta të një firme përtej kufijve ndërkombëtarë. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Jeannet, J.-P., and H.D. Hennessey. 2002. Global marketing strategies, 5th edition, Houghton 

Mifflin Company, Boston, MA. 

Leenders, M.R., H.E. Fearon, A.E. Flynn, and P.F. Johnson. 2001. Purchasing and supply 

management, 12th edition, McGraw-Hill, New York, NY. 

Maidment, F.H. (editor). 2002. Annual editions: international business 2002/2003, McGraw-

Hill, Guilford, CT. 

 

 

Moduli/Lënda 

 

3.6.4 GJUHA TURKE III 

Përmbajtja e shkurtër 

 

Kursi mbulon aftësitë e avancuara të gjuhës që do të ndihmojë nxënësit për të komunikuar në 

mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për të rritur 

rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin turke në kontekste profesionale, dhe për të 

mundësuar pjesëmarrësve të prioriteteve për nevojat e tyre të të mësuarit të gjuhës. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të jenë në 

gjendje të:  

Arrijnë niveliin B1 + -B2 Referues Kuadrin e Përbashkët Europian të Gjuhëve (CEFR), pra, 

ata janë të pritet për të: zgjeruar fjalorin profesional, komunikojnë më shumë besim,  
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flasin më saktë dhe rrjedhshëm, përmirësimin e shkruar në anglisht, duke përfshirë, 

shoqërohu dhe rrjetit me besim më të madh, të punojnë me sukses në një mjedis të ndër-

kulturor. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 

 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime. 

 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

 

Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik – 

10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

 

Mjetet e konkretizimit/TI 

 

Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI. 

Literatura 

Yabancılar için Türkçe B1 ve B2 düzey, Gazi Üniversitesi, Tömer /2013 

 

 

 

 

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 EMRI DHE MBIEMRI STATUSI Prof.Assistent 

1 Dr. Bekim Berisha I rregullt Prof.Assistent 

2 Dr. Hysni Terziu I rregullt Prof.Assistent 

3 Dr. Gani Gjini I rregullt Prof.Assistent 

4 Dr. Florije Govori I rregullt Prof.Assistent 

5 Dr. Halil Kukaj I rregullt Prof.Assistent 
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6 Dr. Behxhet Brajshori I rregullt Prof.Assistent 

7 Dr. Nerimane Bajraktari I rregullt Prof.Assistent 

9 Dr. Isuf Lushi I rregullt Prof.Assistent 

10 Dr. Shukri Maxhuni I rregullt Prof.Assistent 

11 Dr. Hamdi Hoti I rregullt Prof.Assistent 

 

                                



4.3  Tё dhёnat themelore pёr programin e 

studimit: Juridik 

 

Përshkrimi i institucionit (emri) Universiteti i Prizrenit ’’Ukshin Hoti’’ 

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 (hyrje në teorinë e 
përgjithëshme juridike)  
1.2 E Drejta Kushtetuse I, Pjesa e pörgjithëshme 
normative 
1.3 Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi 
dhe në veçanti  e shtetit   Shqiptar 
1.4. Gjuhe Angleze (juridike) I 
Alternative: gjuha gjermane I, frënge I 
1.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:  
1.5.1  Sociologjia Juridike; 
1.5.2  Gjuha latine juridike; 
1.5.3 Kompetencat Ndërkulturore; 
1.5.4 Hyrje në Ekonomi. 
2. 1. Fillet e se Drejtës (Hyrja ne filozofin e se 
Drejtës dhe të drejtës publike) 
2.2 E Drejta Romake ( Bazat dhe e Drejta Sendore 
Romake) 
2.3 E Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të 
Njeriut  
2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II 
Alternative: gjuha gjermane II, frënge II 
2.5     Zgjidhni njeriut nga këto lende:  
2.5.1 Teoria dhe Praktika Parlamentare; 
2.5.2 E Drejta Doganore;  
2.5.3 E Drejta e planifikimit Hapësinor. 
 
3.1 E Drejta Civile pjesa e përgjithshme  
3.2 E Drejta kushtetuese pozitive 
3.3 E Drejta Ndërkombëtare Publike 
3.4  E Drejta Penale I 

3.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:  
  
  3.5.1 Kriminologji;  
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  3.5.2 Metodologjia dhe shkrimi ligjor; 
   3.5.3 E Drejta e Falimentimit. 
 
4.1 Drejta Civile pjesa e posaçëshëme (E Drejta 
Sendore) 
4.2  E Drejta Ndërkombëtare Private    
4.3 E Drejta Evropiane   
4.4 E Drejta Penale II 
4.5 Zgjidhni njërën nga këto lende: 
 4.5.1 Etika profesionale dhe ligjore;  
4.5.2 Penologji; 
4.5.3 Zgjidhja e Mosmarrëveshjëve Ndërkombetare. 
 
5.1 E Drejta e Procedurës Civile I pjesa 
kontestimore    
5.2  E Drejta e Procedurës Penale I 
5.3  Mbrojtja e Konsumatorit 
5.4  Mjekësia Ligjor  
 
5.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:  
5.5.1 E Drejta Diplomatike dhe Konsullore; 
5.5.2  E Drejta Ndërkombëtare Tregtare; 
 
5.5.3 Kriminalistika. 
 
6.1 E Drejta e Procedurës Civile II  Jo kontestimore   
6.2 E Drejta e Procedurës  Penale II 
6.3 E Drejta Familjare dhe Trashëgimore 
6.4 E Drejta e pronsisë  intelektuale dhe e drejta e 
autorit 
6.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:  
6.5.1 E Drejta Ndërkombëtare e Punës; 
6.5.2 Politikat dhe Administrata Publike; 
 6.5.3 Gjykatat Ndërkombëtare. 
 
7.1 E Drejta e Detyrimeve 
7.2 E Drejta e Punës dhe e   Drejta Sociale 
7.3 E Financat dhe e Drejta Financiare ( E Drejta 
Tatimore 
7.4 E Drejta Administrative 
7.5 Zgjidhni njërën nga këto lende:  
7.5.1 Teoria e mardhenieve ndërkombëtare;  
7.5.2 E Drejta Penale Ndërkombëtare; 
 

7.5.3 Administrimi Lokal. 
 

8.1 E Drejta e Procedurës administrative 
8.2 E Drejta e Ndërrmarrvje  
8.3 E Drejta e Organizatave Ndërkombëtare 
8.4  Informatika dhe Krimet kompjuterike  
8.5 Zgjidhni njërën nga këto lende: 
8.5.1 Drejta Ndërkombëtare Humanitare;  
8.5.2 Juridiksioni I Gjykatës Kushtetuese; 
8.5.3 E Drejta e Medieve.  

Numri i vendeve të studimit 200 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof.Dr. Arif Riza Dekan 
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Personeli i përhershëm akademik 
(shkencor/artistik) 
(Numri sipas kategorive të personelit) 

Katër  profesor asistent 

Taksat e studimit 25 Euro per semester 

ëllimi i Programit Barchelor (katër vjeqar)  

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

përgjithshme juridike e cila do ju 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 

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 funksionet 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. 
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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. 

Duke 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 

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. 

 

Pjesa e përgjithshme  

Plani studimor rregullon procedurën e mbarimit të fakultetit juridik në Universitetin e Prizrenit. Në 

qendër të studimit qëndron sistemi i vlefshëm juridik me fundament historik, në raport evropian dhe 

ndërkombëtarë. 

Procedurat e mbarimit të Fakultetit Juridik në Universitetin e Prizrenit përfshinë kohen e studimit prej 

8 semestrave me gjithsejtë 240 Credi  ECTS. Në disa lëndë përfshihen lidhmerinë  me të drejtën 

evropiane. 

 

Studimi përfshinë lëndët si më poshtë: 
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Bachelor në Juridik me fillim për vitin akademik 2015/2016 
 

    Viti I-Semestri I,  viti akademik 2015/2016 
 

 

No. Lënda Statusi ECTS Ligj. Usht. Orët Barëtësit e lëndës 

1.  
1.1 Fillet e se Drejtës (Hyrja ne 

teorinë e përgjithshme juridike) O 7 
 

3 
2 

 

5 
Dr. Kadri KRYEYIU 

2.  
1.2 E Drejta Kushtetuese I  Pjesa 

e përgjithshme normative O 7 
3 

1 
4 

Dr.  Kadri KRYEYIU 

3.  

1.3 Historia e Shtetit dhe së Drejtës 

në përgjithësi dhe në veçanti  e shtetit  

Shqiptar 
O 7 

 

3 2 

 

5 
Dr. Fahredin SHABANI 

Dr. Eqrem ZENELI 

4.  
1.4. Gjuhe Angleze (juridike) I 

Alternative: gjuha gjermane I, frënge I O 5 
 

2 
1 

 

3 
Mr. Nazlie TYFEKÇIU 

5.  

1.5 Zgjidhni njërën nga këto lende: 

1.5.1 Sociologjia Juridike 

1.5.2 Psikologji Gjygjesore 

1.5.3 Kompetencat Ndërkulturore 

1.5.4 Hyrje në Ekonomi; 

Z 4 

 

 

2 1 

 

 

3 

Dr. Shaip KABASHI 

Mr. Bahtjar Halili  

Dr. Nehat KRASNIQI 

Dr. Sinani ADEMI 

 
  

30 13 7 20 
 

 

 
 
Viti I-Semestri II-të   

 

 

 

 

6.  
2. 1. Fillet e se Drejtës (Hyrja 

ne filozofin e se Drejtës dhe të 

drejtës publike) 

O 7 

 

3 
2 

 

5 
Dr. Kadri KRYEZIU  

7.  
2.2 E Drejta Romake (Bazat 

dhe e Drejta Sendore Romake) 
O 7 

 

3 2 

 

5 Dr. Asllan BILALLI 

8.  
2.3 E Mbrojtja Ndërkombëtare 

e të Drejtave të Njeriut  
O 7 

 

3 
2 

 

5 
Dr. Bashkim ZAHITI  

9.  
2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II 
Alternative: gjuha gjermane II, 

gjuha frënge II 
O 5 

 

2 1 

 

3  Dr. Nazli TYFEKQIU  

10.  

2.5 Zgjidhni njerën nga këto lende:  

 2.5.1 Teoria dhe Praktika, 

Parlamentare, 
2.5.2 E Drejta Doganore,  

2.5.3 E Drejta Ndertimore dhe e 

Planifikimit Hapësinor. 

Z 4 

 

 

2 
1 

 

 

3 

2.5.1 Dr. Kadri 

KRYEZIU 
2.5.2 Dr. Berat AQIFI  
2.5.3 Dr. Bashkim 

ZAHITI 

 Total ECTS 30  për semester  30 13 8 21  
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 Viti II - Semestri III-të  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Lënda Statusi ECTS Ligj. Usht. Orët Barëtësit e lëndës 

1.  
3.1 E Drejta Civile pjesa e 

përgjithshme  
O 7 

 

3 2  

 

5 Dr. Abdulla ALIZ  

2.  
3.2 E Drejta kushtetuese 

pozitive  
O 6 

3 
1 

4 
Dr. Arif RIZA  

3.  
3.3 E Drejta Ndërkombëtare 

Publike  
O 6 

3 
1 

4 
Dr. Bashkim ZAHITI  

4.  3.4  E Drejta Penale I O 7 
 

3 2  
 

5 Dr. Enver BUQAJ  

5.  

3.5 Zgjidhni njërën nga këto 

lende:  
  

 3.5.1  E Drejta Biznesore, 
 

  3.5.2 Kriminologji,  
 

  3.5.3 Metodologjia dhe 

shkrimi   ligjor, 

3.5.4 E Drejta e Falimentimit. 

Z 4 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

3 

3.5.1 Dr. Safet HOXHAJ  

 
3.5.2 Dr. Enver BUÇAJ  

 
3.5.3 Dr. Nehat 

KRASNIQI 
3.5.4.Mr. Valon JUPA  

 
  

30 14 7 21 
 

 

 

 

Viti II - Semestri IV-të 
  

 

 

 
 

 

6.  
4.1 Drejta Civile pjesa e 

posaçëshëme  (E Drejta Sendore) 
O 7 

 

3 2 
 

5 Dr.  Muharrem FAIKU 

7.  
4.2  E Drejta Ndërkombëtare 

Private    
O 6 

3 
1 

4 
Dr. Halim BAJRAKTARI 

8.  4.3 E Drejta Evropiane   O 6 
3 

1 
4 

Dr. Arif RIZA 

9.  4.4 E Drejta Penale II O 7 3 2 5 Dr. Enver BUQAJ 

10.  

4.5 Zgjidhni njërën nga këto lende: 
 4.5.1 Etika profesionale dhe ligjore;  

 4.5.2 Penologji; 
4.5.3 .Zgjidhja e 

Mosmarrëveshjeve ndërkombëtare. 

Z 4 

 

 

 

2  

 

 

 

3 

4.5.1 Mr.Lavdim KRASNIQIi 

4.5.2 Dr. Hashim QOLLAKU  

4.5.3 Dr. Halim 

BAJRAKTARI 

 
 

 30 14 7 21  
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  Viti III - Semestri V-të  

 

No. Lënda Statusi ECTS Ligj. Usht. Orët Barëtësit e lëndës 

1.  
5.1 E Drejta e Procedurës Civile 

I pjesa kontestimore 
O 7 3 

 
2 

 
5 Dr. Muharrem FAIKU  

2.  
5.2  E Drejta e Procedurës 

Penale I 
O 7 

 

3 

 
2 

 
5 Dr. Hashim QOLLAKU 

3.  5.3 Mbrojtja e Konsumatorit  O 6 
 

3 

1 4 
Mr. Lavdim KRASNIQI 

4.  5.4 Mjekësia Ligjore  O 6 
 

3 

 
1 

 
4 Dr. Arsim GERZHALIU 

5.  

5.5 Zgjidhni njërën nga këto 
lende:  

 
5.5.1 E Drejta Diplomatike dhe  

Konsullore; 
 5.5.2 E Drejta Ndërkombëtare 

Tregtare; 
5.5.3 Kriminalistika. 

Z 4 2 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 
3 

Dr. Arif RIZA 

 

Dr. Halim BAJRAKTRI 

 

Dr. Enver BUÇAJ 

 
  

30 14 7 21 
 

 

 

 

 

   

  

 

 Viti III - Semestri VI-të  
   

  
 

6.  
6.1 E Drejta e Procedurës Civile II  

Jo kontestimore   
O 7 3 

2 5  

Dr. Muharrem FAIKU 

7.  
6.2  E Drejta e Procedurës  Penale 

II  
O 7 3 

2 5 
Dr. Enver BUÇAJ 

8.  
6.3 E Drejta Familjare dhe 

Trashëgimore  
O 7 3 

2 5 
Dr. Mehreme HOXHAJ 

9.  
6.4 E Drejta e pronësisë  

intelektuale dhe e drejta e autorit 
O 5 2 

 

1 

 

3 Dr. Halim BAJRAKTARI 

10.  

 6.5 Zgjidhni njërën nga këto 
lende:  
 

6.5.1 E Drejta Ndërkombëtare e 

Punës; 
 6.5.2 Politikat dhe Administrata 
Publike; 
 6.5.3. Gjykatat Ndërkombëtare 

Z 
 

4 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

3 

Mr. Mentor LECAJ 

Dr.Kadri KRZEYIU 

 

Dr. Arif   RIZA 

   30 13 8 21  
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                                                                                        O – Obligatory/obligatore, E-Elective/zgjedhore  
 

Vërejtje: Në të gjitha lëndët ku janë dy orë ushtrime pra (3 L + 2 U) së pari jepet 

provimi nga ushtrimet për të pasur të drejtë me hyrë në provime.    

 

Grada Akademike: 

Studentet të cilët mbarojn studimet në fakultetin juridik të universitetit të Prizrenit do të 

marrin gradën: Baqelor i Juridikut- Drejtim i Përgjithëshëm (240 ECTS),  Bachelor of 

Law (LL.B.)  

Viti i IV-Semestri VII-të   

   
    

No. Lënda ECTS Ligj. Usht. Orët Barëtësit e lëndës 

1.  7.1 E Drejta e Detyrimeve 7 
3 

2 
5 

Dr. Muharrem FAIKU  

2.  
7.2 E Drejta e Punës dhe e   Drejta 
Sociale 

7 
3 

2 
5 

Dr.  

3.  
7.3E Financat dhe e Drejta 

Financiare (E Drejta Tatimore) 
6 

3 

1 

4 

Mr. Ibrahim MALAJ 

4.  7.4 E Drejta Administrative 6 
3 

1 
4 

Dr. Agur  SOKOLI 

5.  

7.5 Zgjidhni njërën nga këto lende: 

  
7.5.1 Teoria e marrëdhënieve 
ndërkombëtare  
7.5.2 E Drejta Penale 

Ndërkombëtare; 
 7.5.3 Administrimi Lokal. 

4 

 

 
 

2 1 

 

 

 
3 

Dr.Eqrem ZENELAJ  
Dr. Enver BUQAJ 
Mr. Arben FETOSHI  

 
 

30 13 8 21 
 

 
 

Viti i IV-Semestri VIII-të  

 

 

 

 

6.  
8.1 E Drejta e Procedurës 

administrative 
7 

 

3 2 

 

5 Dr. Agur SOKOLI 

7.  8.2 E Drejta e Ndërmarrjeve  7 
3 

2 
5 

Mag. Palush DOMGJONI  

8 
8.3 E Drejta e Organizatave 

Ndërkombëtare 
6 

3 

1 

 

4 Dr. Arif RIZA 

9 
 8.4  Informatika dhe Krimet 

kompjuterike  
6 

 

3 1 
 

4 Dr. Enver BUQAJ 

10 

8.5 Zgjidhni njërën nga këto lende: 
 

8.5.1 Drejta Ndërkombëtare Humanitare; 
 

8.5.2 Juridiksioni i Gjykatës 

Kushtetuese; 

 

8.5.3 E Drejta e Medieve. 

4 

 

 

 
 

2 
1 

 

 

 
 

3 

Dr. Arif RIZA  

 

Dr. Kadri KRYEZIU 

 

Mag. Palush DOMGJONI  

  30 14 7 21  

 Total ECTS (8 semestra) 240 109 58 167  
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Përshkrimi i Lëndeve: 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.1 Fillet e se Drejtës 
(Hyrja ne teorinë e 
përgjithshme juridike) 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
1.1 Fillet e se Drejtës (Hyrja ne teorinë e përgjithshme juridike) 
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 historik dhe 
përvojat e vendeve të ndryshme. Studentët do 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 
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 
Kushtetuese I( Pjesa e 
përgjithshme 
normative)  

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
1.2 E Drejta Kushtetuese I (Pjesa e përgjithshme normative)   
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 
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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.  
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 1.3 Historia e 
Shtetit dhe së Drejtës 
në përgjithësi dhe në 
veçanti  e shtetit   
Shqiptar 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 

1.3 Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi dhe e shtetit Shqiptar 
në veçanti 

Qëllimi i saj është njohja dhe pajisja e studenteve me kulturën e 
domosdoshme  juridike  të   historisë  se  institucioneve  dhe  te historisë 
së shtetit dhe së Drejtës. Kjo behët e mundur nëpërmjet përshkrimit dhe 
analizës se institucioneve politike, te studiuara ne lidhje  të  ngushte  me  
realitetin  shoqëror.  Kjo  lende  e  shtrin studimin e saj në një vijë te 
gjatë kohore nga antikiteti deri ne periudhën  bashkëkohore  duke   bërë   
një   vështrim  krahasues. Moduli i pare (historia e institucioneve-shtetit) 
ndahet ne katër pjese, nisur nga kufijtë me te përgjithshëm kohore te 
zhvillimit te institucioneve si: antikiteti, mesjeta, periudha moderne, 
periudhabashkëkohore. Moduli i dyte (historia e shtetit shqiptar) 
përqendrohet ne zhvillimin e institucioneve sipas periudhave kohore ne 
mënyre kronologjike qe nga shteti dhe e drejta skllavopronare ne Iliri deri 
ne periudhën bashkëkohore, duke berenjë vështrim krahasues. Prej 
leksioneve nga Historia e së drejtës i presim që studentët pas përfundimit 
të këtij kursi do të përfitojnë kulturë  të  përgjithshme juridike e  në  
veçanti  kulturë  juridiko- historike,  të  kuptojnë  proceset  e  zhvillimit  
të  së  drejtës  dheligjshmëritë e zhvillimit të saj që nga krijimi i saj e deri 
në ditët e sotme dhe ligjshmëritë e këtij procesi. Të kuptojnë se zhvillimi 
i së drejtës ka një trend pozitiv të ngritjes dhe se e drejta e një periudhe 
historike të mëvonshme është gjithherë më progressive dhe më e 
zhvilluar se ajo e periudhës së mëparshme. 
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 
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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 
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: 
Dr.Hilmi  Iamjli&Dr.Fatmir  Sejdiu,  historia shtetit dhe e së drejtës,  
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2002, f.1-146;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 

 

 

1.4. Gjuhe Angleze 
(juridike) I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Gjuhe Angleze (juridike) 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 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
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Alternative:  

1.4.1Gjuha gjermane I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.2.Gjuha frënge I 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
1.4.1Gjuha gjermane 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. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

  

Literatura bazë: 

 

1. Deutsch für Juristen: Vom Schwulst zur klaren Formulierung  

2. Arf Riza, Fjalori Juridik, Gjermanisht- Shqip, Juristische Wörterbuch, 

Deutsch-Albanish, Prishtinë 2012 

3. Helbig G., Buscha J. (2000): Übungsgrammatik. München 

4. Hall K., Schneider B. (2007): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF. 

Ismaning Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache; 

5. Duden Deutsches Universalwörterbuch (2011), 7. Auflage. Mannheim, 

Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag 

6. Schmuck, Michael (2010):  

7. tekste të përzgjedhura. 

 _____________________________________________________________ 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
Gjuha frënge 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, 
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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. 
Literatura: 
 
 Murat Bejta, Fjalori: Frëngjisht-Shqip  
Vedat Kokona, Fjalori: Frëngjisht- Shqip  

1.5 Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
 
Zgjidh njërën nga këto 
lëndë: 
1.5.1 Sociologjia 
Juridike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
1.5.1 Sociologjia Juridike 
Rëndësia e të mësuarit të Sociologjisë Juridike. Meqenëse shoqëria 

njerëzore është një tersi komplekse dhe meqë funksionimi i saj është 

ivështirë për shkak të natyrës së ndryshme të fenomeneve shoqërore të 

cilat përbëjnë strukturën shoqërore, atëherë të studiuarit e shoqërisë 

njerëzore me qëllim të njohjes së saj është i domosdoshëm dhe 

ipaevitueshëm. Ketë studim në mënyrë efikase e bën Sociologjia e cila ka 

për qëllim të vetin të studiuarit e shoqërisë dhe tërë spektrin e saj. 2. Lënda 

dhe problemet në Sociologjinë Juridike Çështje Praktike Sociologjia 

Juridike është disiplinë më e re se sociologjia e Përgjithshmedhe si e tillë 

është lëmi e veçante sociologjike ku edhe sot e kësaj dite ka përpjekje 

serioze në përcaktimin e objektit të studimit të saj dhe kjo disipline 

ballafaqohet me kundërshtime të forta në dy drejtime nga juristët të cilët e 

nënvlerësojnë. Sociologjia Juridike duke e futur në kuadër të shkencave 

juridike dhe Sociologët të cilët me vështirësi bëjnë ndarjen nemes te Soc. 

Juridike nga Soc. e Përgjithshme. Themeluesit e soc. Juridike janë të 

mbledhur rreth nocionit të kontrollit shoqëror me qka nënkuptojmë 

raportin apo adoptimin e normës juridike me realitetin shoqëror dhe 

specifikat e vendit. Moris Orina i cili ka thënë se pak sociologji ndahet nga 

e drejta por shumica e tyre shkojnë kah drejtësia.Burimet e padrejtësisë: 

janë sistemet totalitare, tiranike te cilat normën juridike e konstruktojnë 

dhe e realizojnë jashtë standardeve normale. Këto sisteme jetën juridike 

nuk e nxjerrin nga realiteti por nga logjika etyre. 3. Tendencat në drejtësi 

dhe raporti i tyre ndaj sociologjisë Analistet juridik pikëpamjet e tyre i 

shprehin ne dy kuptime: ngushte dhe gjere. Pikëpamjet e tyre juridike janë 

identifikuar me rregullat e parimet te cilat ikane aplikuar ne gjykata me 

rastin e marrjes se vendimeve te tyre. Tendenca e shkollës analitike ishte qe 

gjykatat ti konsideroj organe teshtetit dhe si te tilla me aktivitetin e tyre ti 

nënshtrohen te drejtës seshkruar. Normativizmi logjik mbështetët ne 

„idealizmin e Kantit për të mbrojtur mundësin e ekzistencës se çfarëdo 

sociologjie juridik qe nuk është asgjë tjetër veç një lulëzim i „pozitivizmit 
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1.5.2 Psikologji 
Gjygjesore 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

juridik“i kombinuar me racionalizmin dogmatik. 4. Tendenca ne sociologji 

dhe raporti i tyre ndaj te drejtës- Pozitivizmisociologjik te cilin e ka futur 

Ogyst Konti është shprehur ne disa formashpeshherë kundër insipirimve 

te themeluesve te sociologjisë. Për Kontinsociologjia ka kuptim te dyfishtë. 

Ne një ane është shkence pozitive mbifaktet shoqërore ne anën tjetër ajo 

është shkence e përgjithshme,shkencë mbi shkencat, një lloj filozofie 

primare e cila e ka zëvendësuarmetafiziken e dikurshme. 5. Raporti i 

sociologjisë Juridike me soc. e përgjithshme kane pika te përbashkëta por 

edhe dalluese. Pikat e përbashkëta janë se te dyja studiojnë shoqërinë dhe 

fenomenet shoqërore. Soc. e përgjithshmestudion institucionet, gjenezën 

dhe funksionimin e tyre, sociologjia juridike studion gjenezën e të drejtës 

ne jetën shoqërore. 6. Përkufizimi i Soc. Juridike, Soc Juridike është pjesë e 

Soc. Të përgjithshme ose disiplinë e saj e cila studion të drejtën 

në realitetinshoqëror, duke filluar nga gjërat që shihen e të cilat 

manifestohen në mënyrë efikase në sjelljet kolektive, si në organizata, jetën 

praktike dhe tradicionale ose inovacionet në sjellje duke vazhduar me 

bazën materiale.  

Literatura: Beqir Sadiku, Sociologjia Juridike  
Literatur me shtu 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur 
 

1.5.2 Psikologji Gjygjësore 

Shoqëria jonë përballet me problem  të ndryshme në kontekstin ligjorë dhe 
problemet shoqërore kanë pothuajse natyrë multidisiplinare. Në këtë 
drejtim, trajtimi dhe njohja e ndodhive psikike tek pjesmarrsit e procesit 
gjygjësor paraqet një hallkë të rëndësishme në sqarimin dhe luftimin e 
kriminalitetit. Pra mund te themi se psikologjia takohet me të drejtën dhe 
me dukurit që u interesojnë jursiteve janë të shumta. Psikologjia gjygjësore 
synon të hedhë paksa dritë në aspektet psikologjike që kanë te bëjnë me 
personalitetin e të pandehurit para, gjatë dhe pas kryerjes së veprës penale 
dhe në përjetimet e pjesmarrësve tjerë procedural, përfshirë ketu dhe 
gjygjëtarin , gjatë zhvillimit të procesit gjygjësor penal. Psikologjia ligjore 
trajton dhe përfshin tema dhe problem emocionale dhe të sjelljes që kanë  
të bëjnë me ligjin dhe sistemin ligjor. Psikologet ligjorë: 1) Ofrojnë këshilla 
për ligjvënsit, gjygjëtarët, punonjësit e korrektimit, prokurorët, avokatët 
dhe policët. 2) Thirren si dëshmitarë ekspertë, 3) Diagnostikojnë dhe 
trajtojnë shkelësit e ligjit në burg apo të liruar me kusht, 4) Peshkruajn dhe 
vlerësojnë personelin në sistemin e drejtsisë. Pra psikologjia gjygjësore ka 
një formulim shumë të gjërë, sepse përshin brenda fushës së studimit të saj  
një sërë situatash problemore që nuk kerkojn vetëm trajtim ligjorë  por 
kerkojn te sqarohen dhe trajtohen  me anë të  ligjit në korelacion me  faktor 
të natyrës psikike. 

Literatura:  
Dr. Ejup Sahiti “Psikologjia Gjyqësore” Prishtinë, 2007. 
Prof. Dr. Edmond Dragoti “Psikologjia Ligjore e Krimit” Tiranë, 2007. 
Prof. Dr. Nazim Shtino dhe Sadik Lala “Psikiatria Ligjore” Tiranë 2011. 
Ragip Halili “Kriminologjia” Prishinë, 2000. 
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1.5.3.Kompetencat 
Ndërkulturore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vasilika Hysi “Kriminologjia dhe Penologjia” Tiranë, 2001. 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur 
 
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 

 
 
 
 
1.5.4 Hyrje në Ekonomi 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur. 
 
1.5.4 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 
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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. 
 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
 
2. 1. Fillet e se Drejtës 
(Hyrja ne filozofin e se 
Drejtës dhe të drejtës 
publike) 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur 
 
2. 1. Fillet e se Drejtës (Hyrja ne filozofin e se Drejtës dhe të drejtës 
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 fuksionimit të përgjithshëm i 
kushtetutës dhe administratës në veçanti në një rast në Kosovë; 
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 

 
Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
 
2.2. E Drejta Romake 
 (Bazat dhe e Drejta 
Sendore Romake) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur 
 
2.2 E Drejta Romake ( Bazat dhe e Drejta Sendore 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. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
 
 
2.3 Mbrojtja 
Ndërkombëtare e të 
Drejtave të Njeriut 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
2.3 Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut 
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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2.4. Gjuhe Angleze 
(juridike) II 

Alternative:  
 
2.4.1Gjuha gjermane II, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/International%20protect.pdf 
-Internationaler Menschenrechtsschutz, Theodor Schilling, 2. Auflage,Tübingen 
2004  

internet:http://books.google.de/books?id=CEvLRfyVNc4C&printsec=f
rontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&
q&f=false 
 
__________________________________________________________________ 
 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
2.4.1Gjuha gjermane II, 

  

Lënda “Gjermanishtja për jurist” është lëndë praktike që ju mundëson 

studentëve të njihen me terminologjinë gjermane nga fusha e drejtësisë. 

Krahas fjalorit mësohen edhe strukturave gramatikore tipike për 

komunikimin në gjyqësor. 

  

Objektivat e lëndës: të zhvillohen shkathtësitë receptive dhe produktive të 

studentit në fushën e drejtësisë; 

të zgjerohet fjalori i studentit me terminologjinë juridike; 

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
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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2.4. Gjuhe Angleze 
(juridike) II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

të ushtrohet hartimi i letrave të ndryshme zyrtare; 

Rezultatet e të nxënit: 

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë në 

gjendje: 

- Të komunikojnë me folësit e gjermanishtes në situata konkrete në fushën 

e drejtësisë; 

- të hartojnë lloje të ndryshme të letrave zyrtare; 

- të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale në kontekste të ndryshme. 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe 

ushtrimeve. Përdoren metoda të kombninuara dhe qasje konjitive, 

komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur qëllimin: përmirësimin e 

shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes metodës 

bashkëbiseduese punohet në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. Në 

pjesën teorike të lëndës trajtohen elemente të caktuara të strukturës 

gramatikore të gjermanishtes që janë në funksion të realizimit të 

komunikimit. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim, 

të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë) edhe në mënyrë 

të pavarur.  

  

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

  

Literatura bazë: 

1. Deutsch für Juristen: Vom Schwulst zur klaren Formulierung. 

2.  Helbig G., Buscha J. (2000): Übungsgrammatik. München 

3. Arif Riza, Fjalori Juridik Gjermanisht- Shqip 

4.  Hall K., Schneider B. (2007): Übungsgrammatik für 

Fortgeschrittene DaF. Ismaning Langenscheidts Großwörterbuch 

Deutsch als Fremdsprache; 

5. Duden Deutsches Universalwörterbuch (2011), 7. Auflage. 

Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag Schmuck, 

Michael (2010): tekste të përzgjedhura. 

 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 

2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II 

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 
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2.4.1Gjuha gjermane II, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4.2.Gjuha Frenge  II 
 
 
 
 
 
 

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 
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. 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 
2.4.1Gjuha gjermane II, 

 

Me shut kontentin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

2.4.2.Gjuha Frenge  II 
 
Me shut…. 
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Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
2.5 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë:  
 
2.5.1 Teoria dhe 
Praktika Parlamentare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.2 E Drejta Doganore  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.5.3 E Drejta e 
planifikimit Hapësinor 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
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. 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
2.5.2 E Drejta Doganore  

Përmbajtja: Qëllimi i kesaj lënde është të shpjegoj qartësimin e proceduarve 
administrative doganore prej fazes së paraqitjes së mallit e deri te 
doganimi i tij, i cili i mundoson subjekteve të afarizmit të tregëtisë së 
jashtme qe më lehte ti qasen ndryshimeve të ekonomisë globale, të cilat 
rrisin importin e mallit. 
 
Literatura   bazë:  
Custom in the Courtroom, Law in the Village: Legal Transformations in Papua 

New Guinea, 

Demian, Melissa. Journal of the Royal Anthropological Institute, Vol. 9, No. 1, 

March 2003, 

Import and Customs Law Handbook Hardcover – February 28, 1992,by Michael 

J. Horton, 

Ligji për kodin doganor dhe të akcizave të Kosovës, 2008/03-L-109. 

 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
2.5.3 E Drejta e planifikimit Hapësinor 

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 

http://www.amazon.com/Michael-J.-Horton/e/B001KMB2RC/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.com/Michael-J.-Horton/e/B001KMB2RC/ref=dp_byline_cont_book_1
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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 Sokoli, E drejta procedurale administrative, Fakulteti Juridik, Prishtinë 
2005. 
Klaus Finkelnburg, Karsten-Michael Ortloff, Martin Kment, Öffentliches 
Baurecht 
Bauplanungsrecht, 2011, 6., überarb. Auflage. 
Horst Locher, Ulrich Locher Das private Baurecht, Lehrbuch für Studium und 
Praxis, 2011, 8., neubearbeitete Auflage. 

Numëri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
3.1 E Drejta Civile- 
pjesa e përgjithshme 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
3.1 E Drejta Civile pjesa e përgjithshme 
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 
kushtetuese pozitive 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
3.2 E Drejta kushtetuese pozitive 
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 

http://www.weltbild.de/3/14293294-1/buch/oeffentliches-baurecht.html
http://www.weltbild.de/3/14293294-1/buch/oeffentliches-baurecht.html
http://www.weltbild.de/11/Horst+Locher.html
http://www.weltbild.de/11/Ulrich+Locher.html
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Theoretische und dogmatische Grundzüge Hrsg. v. Armin von Bogdandy u. 
Jürgen Bast 
Berlin 2009,2, aktualis. u. erw. Aufl. 

 
 
 
 
3.3 E Drejta 
Ndërkombëtare 
Publike 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
3.3 E Drejta Ndërkombëtare Publike 
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 
e 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: 
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. 
 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
 
3.4 E Drejta Penale I 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
3.4 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. 



 

- 149 - 
 

 

 
Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
3.5 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë:  
 
3.5.1  E Drejta 
Biznesore;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
3.5.2  
Kriminologji  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3.5.3. Metodologjia dhe 

shkrimi ligjor 

 

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 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 Biznesore, Dr. Mazllum Baraliu  
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. 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
3.5.2 Kriminologj 
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-
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 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. 
_________________________________________________________________ 
 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
3.5.3 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 
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3.5.4. E Drejta e 
Falimentimit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
3.5.4 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. 

 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
4.1 Drejta Civile pjesa 
e posaçëshëme(E 
Drejta Sendore) 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
4.1 Drejta Civile pjesa e posaçëshme (E Drejta Sendore) 
Përmbajtja: Zhvillimi i të kuptuarit lidhur me korrelacionin dogmatik dhe 

përvojat praktike të çështjve të përmendura. Trajtohen nocioni, parimet 
dhe burimet e së drejtës sendore, trajtohet, posedimi, pronesia, e drejta e 
fqinjësisë, e drejta dhe llojet e servituteve.  
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. 
Abdullah Aliu, E Drjeta Civile 2014.  
 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
4.2  E Drejta 
Ndërkombëtare Private    
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
4.2  E Drejta Ndërkombëtare Private    
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 



 

- 151 - 
 

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. Do të fitojnë njohuri për 
tërësitë juridike që e sajojnë të DNP, mbi të drejtat civile të shtetasve të 

huaj që në territorin e shtetit të vendit të krijojnë marrëdhënie juridike-

private me element të huaj, të drejtat civile të shtetasve të vendit që të 
krijojnë marrëdhënie juridike-private me element të huaj, konfliktin e 

juridiksioneve (e drejta procedural ndërkombëtare) dhe për konfliktin 

(kolizionin e ligjeve). 
 
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 

Asllan BILALLI & Hajredin KUÇI, E Drejta Ndërkombëtare Private, 

Prishtinë, 
2012. 
Përmbledhje Ligjeratash të përgaditura  nga Dr. Halim Bajraktari. Prizren, 2013-

2014. 
HAJREDIN KUÇI, ASLLAN BILALLI, Kolizioni i ligjeve, Prishtinë, 2006; 

Në: www.gazetazyrtare.com (Ligji mbi Arbitrazhin etj) 

ASLLAN BILALLI, Elementet e përgjitshme dhe të përbashkëta të formësimit të 

normës në të drejtën ndërkombëtare private për rregullimin e marrëdhënieve 
juridiko-civile me element të huaj; E Drejta-Law, Nr. 2, 2004; 

ASLLAN BILALLI, Kolizioni i ligjeve te deliktet ne komunikacionin rrugore, E 

Drejta-Law, Nr. 1, 1998, 

ANTON BEAUMONT, Private International Law, 1990. 

BINCHY, Irish Conflict of Laws 1988. 

CHESHIRE, Private International Law, 1979. 

CHESIRE, NORTH and FAWCETT, Private International Law, 1999. 

COLLIER, Conflict of Laws, 1987. 

 

 
Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
4.3 E Drejta Evropiane   
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
4.3 E Drejta Evropiane   
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), 

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.gazetazyrtare.com/
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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 2012 Prishtine  
Blerim Reka/Otmar Holl/Ylber Sela: Institutcionet dhe Plitikat e Uniont Evropian, 
2010,  
Arif Riza, E Drejta e Organizatave Ndërkombëtare dhe Organizatat 
Ndërkombëtare 2012 
Literatura e avansuar: 
Oppermann /Classen /Nettesheim: Europarecht, 5., vollständig neu bearbeitete  
Auflage 2011.  
Rudolf Streinz: Europarecht: 9., neu bearbeitete Auflage 2011. 
 

 

 

4.4 E Drejta Penale II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
4.4 E Drejta Penale II 
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 
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  
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Titulli: 
4.5 Zgjidh njërën nga 
këto lëndë:  
 
4.5.1  Etika 
profesionale dhe 
ligjore;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.2.Penologji 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.3 .Zgjidhja e 

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 Penologji 
Përmbajtja: Qëllimi i lëndës: Ofrimi i njohurive  lidhur me egzekutimin e 
sanksioneve penale, risocializimin e kryerseve te veprave penale.  
Rëndësia e kësaj lënde është e madhe, sepse  studentët e gjeneratave të 
shkuara  nuk kanë marrë njohuri  te mjaftueshme lidhur me risocializimin 
e kryerseve te veparev penale, dhe rendesia e paraitjese se recidivisteve 
apo perseritesve te kryerseve te veprave penale. 
 Kompetencat: Kjo lëndë sa është teorike aq më tepër është praktike, sepse, 
njohuritë teorike vijnë në shprehje në fazën e  aplikimit dhe zbatimit 
praktik te ketyre dijeve shkencore  ne zbatimin e saknsioneve penale, si  
dhe efektshemrise se tyre pas zbatimit.  
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. 
 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
4.5.3 .Zgjidhja e Mosmarrveshjëve Ndërkombetare  
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Mosmarrveshjëve 
Ndërkombetare  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pëmbajtja: Ofrimi i njohurive bazike mbi zgjidhjen e mosmarrveshjëve 
ndërkombëtare, me fokus të veçant në mjetet e zgjidhjës së konfliktëve 
ndërkombëtare, krizat aktuale ndërkombëtare që rrezikojnë paqen dhe 
sigurinë globale, mjetet juridike, diplomatike si dhe ato te ofruara nga 
organizatat nderkombetare do të kene trajtim partikular në këtë lendë 
mësimore. Bisedimet,  sherbimet e mira, ndërmjetesimi, pajtimi, komisioni 
i anketës, arbitrazhi, gjykata ndërkombëtare gjithashtu do të shtjellohen 

veq e veq në këtë lëndë. Një rëndësi i kushtohet edhe lëndës si një nevojë 
praktike e kohës në zgjidhjen e pazgjidhshmerive të probleveve mes paleve 

të ndryshme në aspekte e ndryshme ligjore vendore e ndërkombëtare. 
Literatura: 
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, 2007 
Roger Fisher and William Ury  With Bruce Patton, Getting to Yes, Editor  
Improving Compliance with International Law (1981) Getting Together: Building  
Relationships As We Negotiate (1988) 

(Ligji mbi Arbitrazhin nr. 02 L-75, Ligji për ndërmjetësimi, nr.03/L-057, 
ligji i procëdurës kontestimore, nr. O3/L-006, etj).  
-Përmbledhje Ligjeratash të përgaditura nga Halim Bajraktari. Prizren, 

2014.  

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
5.1 E Drejta e 
Procedurës Civile I 
(pjesa kontestimore)    
 
 

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

 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
5.2 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: 
 
5.2 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: 
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: 
 
5.3 Mbrojtja e 
Konsumatorit 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
5.3 Mbrojtja e 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 të 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: 
Products Liability and Safety, 6th (University Casebooks) by David G. Owen, 
John E. Montgomery and Mary J. Davis (Mar 18, 2010) 
(2), 
Consumer Law, Cases and Materials, 4th (American Casebook Series) by John A. 
Spanogle Jr., Ralph J. Rohner, Dee Pridgen and Jeffrey Sovern (Jul 3, 2013) 
 LIGJI PËR MBROJTJEN E KONSUMATORIT  Nr. 04/L-121, 02.2012. 
 

 
Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
5.4 Mjekësia Ligjore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
5.4 Mjekësia Ligjore 
Përmbajtja: Njohuri bazike mjeko-ligjore mbi  ekzaminim  postmortem dhe 
interpretimin mbi  gjetjet dhe rezultatet e hetimeve të tjera relevante te  
autopsisë, konkludim logjik mbi  shkakun, mënyrën dhe kohën e vdekjes.  
Njohuri  me etikën mjekësore, mirësjelljen, detyrat, të drejtat, neglizhencën 
mjekësore dhe përgjegjësitë ligjore të mjekëve ndaj pacientëve, profesionin, 
shoqërisë, shtetit dhe njerëzimit në përgjithësi.  
Ngritjen e  vetëdijshës për procedurat përkatëse ligjore/gjyqësore të 
zbatueshme në praktikën  mjeko- ligjore.  Ruajtjen dhe dergimin e 
mostrave  në  raste postmortem,  mjeko-ligjore dhe materiale të tjera të 
interesuara për agjencitë përkatëse qeveritare për shqyrtim e nevojshme.  
Menaxho mjeko-ligjorë implikimet, diagnoza dhe parimet e terapisë së 
helmeve të përbashkëta.  
Literatura bazë: 
Text book of Forensic Medicine and Toxicology by V.V. Pillay,   Edition, 
Paras Medical Publishing, Hyderabad. 
Fundamentals  of  Forensic  Medicine  and  Toxicology  by  R.  Basu,  
Publishers- Books and Allied (P) Ltd, Kolkata.Guharaj   Forensic 

Medicine,  2n d Edition by P.V. Guharaj,  Edited   by   M.R.Chandran, 
Orient Longman, Hyderabad. 

  

http://www.amazon.com/Products-Liability-Safety-University-Casebooks/dp/1599417901/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1408001255&sr=1-1
http://www.amazon.com/David-G.-Owen/e/B001IU2M1G/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1408001255&sr=1-1
http://www.amazon.com/Products-Liability-Safety-University-Casebooks/product-reviews/1599417901/ref=sr_1_1_cm_cr_acr_txt?ie=UTF8&showViewpoints=1
http://www.amazon.com/Consumer-Cases-Materials-American-Casebook/dp/0314277390/ref=sr_1_3?s=books&ie=UTF8&qid=1408001255&sr=1-3
http://www.amazon.com/Ralph-J.-Rohner/e/B002887PNW/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1408001255&sr=1-3
http://www.amazon.com/Dee-Pridgen/e/B00EL0FQCW/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1408001255&sr=1-3
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Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
5.5 Zgjidhni njërën nga 
këto lende:  

5.5 .1.E Drejta 
Diplomatike dhe 
Konsullore; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

5.5.1 E Drejta Diplomatike dhe  Konsullore 

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. 

Literatur: Zejnullah Gruda; E drejta Nderkombtare publike 

Arben Puto; E drejta nderkombtare publike I, 1999 Tiran 

Fischer/Köck; Algemeine Völkerrecht, Wien 2000 

Igor Pawlovitsch Blischtschenko; Diplomatenrecht Berlin 1975 

Konventa nderkombtare e vjenes lidhur me raportet diplomatike 1961 

Konventa nderkombtare e vjenes lidhur me raportet konzulore 1963 

Konventa per misionet speciale e nzjerrur nga asambleja e pergjithshme e 

vitit 1969 

Konventa e vjenes mbi perfaqsimin e shteteve dhe mardhanjeve te tyre me 

organizatat nderkombtare te karakterit univerzal 1975 

Malcolm D. Evans; international Law, Oxford, University Press, 2003 

PPN: 278500080 

Titel: Themenschwerpunkt: Neue Ansätze in der Geschichte der 

internationalen Politik / [die Verf. der Beitr.: Martin Schulze Wessel ...] 

    Beteiligt: Schulze Wessel, Martin 

     Erschienen: Stuttgart : Steiner, 2008 
      Umfang: 160 S. 

  Schriftenreihe: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas ; N.F., 56,1 

      Anmerkung: Beitr. teilw. dt., teilw. engl. 
         EUR 59.00 

RVK-Notation: NQ 5060  Geschichte/Geschichte seit 1918/Geschichte der 

auswärtigen Staaten (1918 - 1945)/Ostmittel- und 
Osteuropa/Sowjetunion/Darstellungen 

PR 2102  Rechtswissenschaft/Völkerrecht/Diplomatie und 

Aussenpolitik/Allgemeines/Diplomatie / Geschichte 

    Schlagwortkette: *Sowjetunion ; Internationale Politik ; Diplomatie ; 
Geschichte 1917-1991 ; Aufsatzsammlung 

   PR 2102  Rechtswissenschaft/Völkerrecht/Diplomatie und 

Aussenpolitik/Allgemeines/Diplomatie / Geschichte 
     IE 8471  Romanistik/Französische Literatur i.A. und Französische 

Literatur im Mittelalter/Französische Literatur im 

Mittelalter/Literaturgeschichte/Einzelne Gattungen/Epik/Sonstige 

Literatur/Sonstige Gattungen und Formen 
    Schlagwortkette: *Frankreich ; Diplomatie ; Gesandtschaftswesen ; 

Geschichte 500-1500 ; Mittelalter 

 

http://ejil.oxfordjournals.org/search?author1=Eileen+Denza&sortspec=date&submit=Submit
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Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

5.5.2 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                

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 

 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

 

5.5.3 E Drejta Tregtare Ndërkombëtare  

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

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 

http://www.ebooks.com/SearchApp/SearchResults.net?term=Author:%22Inman%2c+Keith%22&page=1
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tregëtojnë ndLitProf. 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. 

 
 
 
6.1 E Drejta e 
Procedurës Civile II(  
Jo kontestimore)   
 
 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

6.1 E Drejta e Procedurës Civile II (Jo kontestimore)   
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. 

6.2  E Drejta e 
Procedurës  Penale II  

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

6.2  E Drejta e Procedurës  Penale 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 

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. 
 
 
 
 
6.3 E Drejta Familjare 
dhe Trashëgimore 
 
 
 
 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

6.3 E Drejta Familjare dhe Trashëgimore 
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. 
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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. 

 
 
 
 
 
6.4 E Drejta e pronsisë  
intelektuale dhe e 
drejta e autorit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 

6.4  E Drejta e Pronës Intelektuale dhe e drejta e autorit 

Përmbajtja: E Drejta e Autorit, Marka tregtare dhe çështjet e patentave; të 

drejtat e dizajnuara industriale; fshehtësia dhe  mbrojtja e të dhënave; 
kontraktimi elektronik dhe nënshkrimet elektronike, privatsia dhe prona 

intelektuale. 

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. 
Ligji  mbi Pronësinë Intelektuale dhe të drejten e autorit. 

Numri i Lëndës 
Përmbajtja: dhe Titulli: 
6.5 Zgjidhni njërën nga 
këto lende:  

6.5.1 E Drejta 
Ndërkombëtare e 
Punës; 

  

 

 

 

 

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 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. 

Gregor Thüsing, Europäisches Arbeitsrecht, , 2., Auflage Münche 2011. 
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6.5.2 Politikat dhe 
Administrata Publike; 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5.3.Gjykatat 
ndërkombëtare 
 
 
 
 
 
 

 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 

6.5.2  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. 

 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

6.5.3.Gjykatat ndërkombëtare 

Përmbajtja:Në këtë materie trajtohen Gjykata e Përhershme Ndërkombëtare 
e Drejtësisë, Gjykata  e  Përhershme Arbitrazhit, Gjykata Ndërkombëtare 

për të Drejtën e Detit. Gjithashtu do te ketë fokus te veqant edhe në 

Gjykatat Ndërkombëtare Penale,Gjyakatat Rajonale (Gjykaten Evropiane 
të  Drejtave të Njeriut), Gjykatëen Evropiane të Drejtësisë, Gjykata e  

Pajtimit dhe e Arbitrazhit e OSBE me seli në Gjenevë. 

Për të gjitha gjykatat e lartëekuar do të trajtohet baza ligjore e tyre, 
juridiksioni, përberja, proceduart, vendimet dhe apelimi i vendimeve të 

tyre. 

Literatura: 

Gjykatat Nderkombëtare, Fondacioni gjerman për bashkëpunim 
ndërkombëtar në drejtësi; 

Burime tjera nga interneti përkatësisht WEB-faqet.  

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
 
7.1 E Drejta e 
Detyrimeve 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

7.1 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 
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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: 
 
 
7.2 E Drejta e Punës 
dhe 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 e Punës dhe e  Drejta Sociale 
Përmbajtja: Definicionet, konceptet dhe burimet e sigurimit social; fusha e 

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: 
 
7.3 E Financat dhe e 
Drejta Financiare ( E 
Drejta Tatimore) 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 

 

7.3 E Financat dhe e Drejta Financiare (E Drejta Tatimore) 
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 dhe 
Titulli: 
 
7.4 E Drejta 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
7.4 E Drejta Administrative 
Përmbajtja: Kjo lëndë duhet të paraqes shkencën e së drejtës administrative 



 

- 162 - 
 

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: 
7.5 Zgjidhni njërën nga 
këto lende:  

7.5.1.Teoria e 
marrëdhenieve 
ndërkombëtare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
7.5.1  Teoria e marrëdhenieve 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, 
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7.5.2.E Drejta Penale 
Ndërkombëtare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 
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) 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
7.5.2 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 
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. 

 

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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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: 
 
7.5.3 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 

lokale 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 E Drejta e 
Procedurës 
administrative 
 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
8.1 E Drejta e Procedurës administrative 
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: 
 
 
8.2 E Drejta e 
Organizatave 
Ndërkombëtare 
 
 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
8.2 E Drejta e Organizatave 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.  
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8.3 .Drejta e 
Sigurimeve 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.4  Informatika dhe 
Krimet kompjuterike  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kompetencat: Roli dhe rëndësia e organizatave të përgjithshme dhe 
rajonale dhe roli i tyre në Kosovë. 
 Literatura: 
Arif Riza: E Drejta e Organizatës Ndërkombëtare dhe Organizatat 
Ndërkombëtare, 2012. 
Zejnulllah  Gruda, E drejta Ndërkombëtare Publike, Prishtinë 2007. 
Kock/Fischer: Das Recht der Internationalen Organisationen  
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. 

 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
8.3 E Drejta e Sigurimeve 
E drejta e sigurimeve shërben njëkohësisht si një nder mjetet e fuqishme 
per mbrojtjen e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut ne përputhje me 
Kartën e OKB, Deklarata Universale e te Drejtave te Njeriut, Konventën 
Evropiane te te Drejtave te Njeriut, Kartën Sociale Europiane, me 
Kushtetutën, Kodin e Punës. Ajo mbron pronën private dhe shtetërore, 
garanton gëzimin e te drejtave qe burojnë nga e drejta positive e 
sigurimeve. Lënda sistemet e mbrojtjes shoqërore studion sistemet e 
pensioneve, dhe te gjitha llojet e tjera te ndihmave sociale dhe ekonomike, 
Studentet do te njihen gjithashtu me krijimin, financimin dhe funksionimin 
e instituteve private të pensioneve. 
Literatura 
Cela, Kudret. Haxhi, Paskal. E drejtë e Krahasuar e Punës. Tiranë: Ilar, 2002. 
Starova, Gëzime. E Drejta e Punës. Shkup: Logos-A 2004. 

   Bok, Derek C. Gorman, Robert, A. Finkin, Mathew W. Labor Law: cases and        
materials 14-th ed. USA: foundation Press, 2004. 

Sargeant, Malcom. Lewis, David. Employment law 5-th ed., London: Pearson, 
2010. 
Bujupi, Ismajli, Hava. E Drejta Ndërkombëtare e Punës. Prishtinë 2003 
Ligji mbi Mardhëniet Detyrimore 2013  
Ligji për Sigurimet e Detyrushme në Kosovë. 
 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
8.4  Informatika dhe Krimet kompjuterike  

Kjo lëndë sherben në përpjekje për të dhënë një mendim autonom mbi 

kriminalitetin kompjuterik, e cila  është një formë e veçantë e kriminalitetit, 

në të cilën kompjuteri paraqitet si mjet për kryerjen e veprimit ilegal apo si 

objekt sulmi, i drejtuar nga persona të cilët posedojnë njohuri dhe prirje të 

veçanta për sistemet kompjuterike, me qëllim që vetes apo të tjerëve t’u 

sjellin përfitime. Në këtë materie do të trajtohet pikepamjet teorike mbi 

mënyrat e shfrytëzimit të kompjuterit si mjet për kryerjen e krimit, 

Kompjuteri si objekt sulmi, Kompjuteri si mjet i kryerjes (modus 

operandi), Kompjuteri si mjet për fshehje, planifikim, organizim dhe 

udhëheqje në realizimin e veprimit criminal, Kompjuteri si mjet për 

mashtrim, Kompjuteri si mjet për parandalimin, sqarimin dhe të provuarit e 
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8.5 Zgjidhni njërën nga 
këto lende: 
 
8.5.1 E Drejta e 
Medieve  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.5 .2 Juridiksioni i 
Gjykatës Kushtetuese 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

veprimit criminal etj. 

Literatura:  

M. Wasik, Crime and Computer, Oxford 1991, fq.24, cit.sipas 
D. Dragiqeviq, Kompjuter- ski Kriminalitet i Informacijski 
Sustavi” Zagreb, 1999. 
Charls Babbageu (1791-1871) matematicent inovator dhe ekonomist i 
njohur për për- pjekjet e tija në ndertimin e kompjuterëve si dhe 
inovacioneve tjera, vep.cit.sipas .D. Dragiqeviq: Leksikon Ekonomije i 
Informatike” Zagreb, 1999. 
Don Parker:”Fighting computer crime”, New York, 1985. 
 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
8.5 .1 E Drejta e Medieve  
Permbajtja:  E Drejta e Mediave jep një pasqyrë të çështjeve ligjore të cilat 
po përballet format e saj e posaqerishte  masmedias. Pjesa më e madhe e 
lendes  do të fokusohet në rastet ligjore të cilat kanë themeluar ligjin e 
tanishëm të medias. Do të studiohet   të kuptuarit e çështjeve ligjore të 
medias dhe rastet e përfshira, është sugjeruar që të vendosin të gjitha 
informatat përkatëse për çdo rast të rëndësishme dhe temë në një karte të 
veçantë të indeksit. Do të mësohen  aplikimii koncepteve  ligjore që 
diskutojnë në klasë në situata hipotetike që do të jepet në klasë dhe në 
testet.  
Literatura: 
Mass Media Law by Don Pember and Clay Calvert 
The Law of Journalism and Mass Communication by Robert Trager, Joseph 
Russomanno, Susan Dente Ross and Amy L. Reynolds (Dec 5, 2013) 
Mass Media Law by Don Pember and Clay Calvert (Feb 21, 2012) 
 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
8.5 .2 Juridiksioni i Gjykatës Kushtetuese 
Përmbajtja: Trajtohet autoriteti perfundimtar i Gjykates Kushtetuese  në 
Republikën e Kosovës për interpretimin e Kushtetutës dhe 
përputhshmërisë së ligjeve me Kushtetutën.Trajtohen kompetencat e 
Gjykates Kushtetuese, ku vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës 
në mënyrë ligjore nga pala e autorizuar (Kuvendi i Kosovës, Presidenti i 
Republikës së Kosovës, Qeveria dhe Avokati i Popullit etj). Gjithashtu 
trajtohet edhe Juridiksioni shtesë, i cili mund të rregullohet me ligj. 
Gjithashtu elaborohet edhe përberja e Gjykatës Kushtetuese, emerimin e 
gjygjëtareve, vendimet e Gjykates, mandatin e  gjygjëtareve etj. 
 
Literatura:  
Arsim Bajrami; Sitemi Kushtetues në Republiken e Kosovës, 
Enver Hasani/Ivan Cukalovic; Komentar i Kushtetutes së Republikës së 
Kosovës Botimi I 
Constitutional Law, Fourth Edition (Aspen Casebook) by Erwin 
Chemerinsky (Jun 5, 2013 
Constitutional Law, 18th Edition (University Casebook) by Kathleen M. 
Sullivan and Noah Feldman (Jul 15, 2013) 

http://www.amazon.com/Mass-Media-Law-Don-Pember/dp/0077861426/ref=sr_1_2/176-5486063-3112710?s=books&ie=UTF8&qid=1407965084&sr=1-2
http://www.amazon.com/Clay-Calvert/e/B00GAODR8W/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1407965084&sr=1-2
http://www.amazon.com/Law-Journalism-Mass-Communication/dp/1452239983/ref=sr_1_3/176-5486063-3112710?s=books&ie=UTF8&qid=1407965084&sr=1-3
http://www.amazon.com/Robert-Trager/e/B0028DNIA6/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1407965084&sr=1-3
http://www.amazon.com/Joseph-Russomanno/e/B00GAP70V6/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1407965084&sr=1-3
http://www.amazon.com/Joseph-Russomanno/e/B00GAP70V6/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1407965084&sr=1-3
http://www.amazon.com/Susan-Dente-Ross/e/B00GAP6UJ4/ref=sr_ntt_srch_lnk_3?qid=1407965084&sr=1-3
http://www.amazon.com/Mass-Media-Law-Don-Pember/dp/0073526185/ref=sr_1_5/176-5486063-3112710?s=books&ie=UTF8&qid=1407965084&sr=1-5
http://www.amazon.com/Clay-Calvert/e/B001KIJ908/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1407965084&sr=1-5
http://www.amazon.com/Constitutional-Law-Fourth-Aspen-Casebook/dp/1454817534/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1408002097&sr=1-1
http://www.amazon.com/Constitutional-Law-18th-University-Casebook/dp/1609302516/ref=sr_1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1408002097&sr=1-2
http://www.amazon.com/Kathleen-M.-Sullivan/e/B001JP9YXY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1408002097&sr=1-2
http://www.amazon.com/Kathleen-M.-Sullivan/e/B001JP9YXY/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1408002097&sr=1-2
http://www.amazon.com/Noah-Feldman/e/B001IGSRS2/ref=sr_ntt_srch_lnk_2?qid=1408002097&sr=1-2
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8.5 .3.Drejta 
Ndërkombëtare 
Humanitare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitutional Law, Seventh Edition (Aspen Casebook Series) by Geoffrey R. 
Stone, Louis M. Seidman, Cass R. Sunstein and Mark V. Tushnet (Mar 29, 2013) 
LIGJI PËR GJYKATËN KUSHTETUESE NR. 2008/03-L-121 
Ligji për Gjykatën Kushtetuese Nr. 2008/03-L-121 Rregullore e punës e Gjykatës 
Kushtetuese të Republikës së Kosovës. 
 

 
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur: 
 
8.5 .3.Drejta Ndërkombëtare Humanitare 
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 
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 
Migration and Internationl Human Rights  Law, Practitioners Guide N6, 
Kinternational Commission of Juristes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.amazon.com/Constitutional-Law-Seventh-Aspen-Casebook/dp/1454817577/ref=sr_1_5?s=books&ie=UTF8&qid=1408002097&sr=1-5
http://www.amazon.com/Geoffrey-R.-Stone/e/B001IGQZ5E/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1408002097&sr=1-5
http://www.amazon.com/Geoffrey-R.-Stone/e/B001IGQZ5E/ref=sr_ntt_srch_lnk_5?qid=1408002097&sr=1-5
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Faculty of Computer Sciences 

 

1. General information  

 

1.1. Regulations and procedures for the development/ reviewing and approval of 

new curriculums (quality criteria and responsibilities); 

 

 All applicable regulations in the Faculty of Computer Science are conforming to 

the  applicable regulations and procedures at the University of Prizren. 

 

1.2. The regulation on students evaluation and their progress during studies (to be 

presented briefly the procedures for students evaluation, deadlines for exams, 

requirements for passing rate of students, grading methods); 

 

 Regulation of students evaluation of the Faculty of Computer Science is in 

 conformity  with applicable regulations and procedures at the University of 

Prizren. 

 

1.3. Regulations and procedures for drafting diploma thesis BA, MA and PhD (for 

levels provided); 

  

 Regulation for drafting diploma thesis of students of the Faculty of Computer 

 Science is in conformity with applicable regulations and procedures at the 

 University of Prizren. 

  

1.4. Documents on planned legal relations (reports) between institutions and 

students;  

 

According to the rules of the University of Prizren. 
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2.4. Software Design2.1. Të dhënat themelore për programin e studimit (te plotësohen 

te gjitha fushat) 

 

Përshkrimi (emërtimi) i programit 

akademik 

Dizajnimi i Softuereve 

 

Niveli i kualifikimit sipas NQF  

(me shkurtesat BA, MA, PhD, program i 

doktoratës, kurs universiteti, certifikatë 

apo diplomë profesionale) 

6 , BA 

Shkalla akademike ose emri i diplomes i 

shkruar ne formën e plotë dhe në 

formën e shkurtuar 

Baçelor në Shkencat Kompjuterike  

(B.Sc)  me koncentrim në :  

Dizajnimin e Softuerveve 

 

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject 

Area Codes (ESAC)  

11.3 

Profili i programit  akademik 

(specializimi)  

Dizajnimin e Softuerveve 

Target grupi Studentët të cilët kanë mbaruar shkollën 

e mesme dhe kanë interes në Softuere 

Periudha minimale e studimeve 3 Vite (6-Semestra) 

Forma e studimeve (rregullt, 

korospondencë, distance learning etj.)  

Rregullt 

Numri i kredive ECTS (total dhe për vit) Total 180 ECTS  / 60 ECTS për Vit 

Modulet / Lëndët(emërtimet) Semestri I 

Hyrje ne informatike 
Matematike I 
Hyrje ne Programim 
Media e re dhe multimedia 
IT dhe Ndermarresia 
Anglisht per shkenca kompjuterike I 
Hyrje ne rrjeta 
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Semestri II 

Algoritmet dhe strukturat e te dhenave 

Hyrje ne web gjuhet dhe teknologjite 

Matematike Diskrete 

Sisteme operative dhe menaxhimi I 

sistemeve 

Protokollet e internetit 

Anglisht per shkenca kompjuterike II 

Interaksioni njeri -kompjuter 

Semestri III 

Inxhinjeringu softuerik dhe menaxhimi i 

projekteve 

Sistemet e databazave 

Programim i orientuar ne objekte 

Web dizajni 

Machine Learning 

Anglisht per shkenca kompjuterike III 

3D modelim dhe animacion 

 

Semester IV 

Grafika kompjuterike dhe procesimi i 

imazheve 

Databaze e avancuar 

Zhvillimi i avancuar i web 

Metoda kerkimore 

Dizajnimi sistemeve te informacionit 

E-Biznesi 

Marketingu online 

 

Semester V 

Inteligjenca artificiale 

Zhvillimi i lojerave 

Kompjutimi Cloud 

Projekt 

Takimet dhe negociatat  

Sigurimi i cilesise se software 

Kerkimet operacionale 

 

Semester VI 
Kompjutimi mobil 

Siguria ne –IT 

Sistemet e shpërndarë 

Thesis 

 

Numri i vendeve per studim 200 studentë 

Personi i autorizuar per programin 

studimor 

Dr.techn. Artan Dermaku , Dekan 
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Personeli permanent shkencor/artistik  

personneli (numri per kategori te stafit) 

 

 

 

 

  

1. Dr.Sc. Artan Dermaku 

2. Dr.Sc.Xhevahir Bajrami 

3. Dr.Sc. Ercan Canhasi 

4. Dr.Sc.Mimoza Dugolli 

5. Dr.Sc.Malush Mjaku 

6. Dr.Sc.Samedin Krrabaj 

7. Dr.Sc.Naim Baftiu 

8. PhD.C. Zirije Hasani 

 

Pagesa Sipas Rregullores së Universitetit 

 

2.2 Arsyeshmeria e programit për tregun e punës (te ofrohen fakte për hulumtimet e 

tregut te punës);   

Ky eshte një vlerësimi i sektorit të informacionit dhe teknologjive të komunikimit (TIK) 

në Kosovë, i kryer me kërkesë të USAID / Kosovë.Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të 

vlerësojë mundësitë për USAID në mbështetje të sektorit TIK në Kosovë. Ky sektor 

përfshin disa fusha të biznesit duke përfshirë telekomunikacionin, një shumëllojshmëri të 

shërbimeve që lidhen me zhvillimin, customization dhe përdorimin e software dhe 

hardware dhe shërbimeve dhe produkteve që janë dorëzuar përmes telekomunikimeve 

(zerit  dhe të dhënave) permes rrjeteve. 

3 Cilat jane nevojat e tregut të punës të inkorporuara në këtë program 

studimor ? 

Aktualisht për këtë program studimor nuk ka hulumtime signifikante në tregun e 

punës. Megjithatë, ekziston një vlerësim i sektorit të teknologjive të informacionit 

dhe të komunikimit (TIK) në Kosovës e  ndërmarur me kërkesë të USAID / Kosovë. 

Sipas USAID-it, shkollat Inxhinierike në Kosovë mund të kenë bazat shkencore, por 

janë shumë prapa sigurimit te teknologjisë dhe aftësive për tregun e punës. Bazuar 

në analizat e tyre edhe pse Sektori IT aktualisht ofron vetëm ndikim të vogël 

potencial ekonomik, TIK është një sektor premtues me një ndikim të madh në 

zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Kosovës. Ekziston numër i madh i kompanive në 

Kosovë dhe në rajon që përdorin përpunimin e të dhënave dhe të teknologjisë së 
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informacionit. Prandaj, ky program studimi ka për qëllim që të ju ofrojë këtyre 

kompanive dhe shoqërisë në përgjithësi stafin profesional, me qëllim që ata të jenë 

konkurrues me kompanitë e ngjashme evropiane dhe në mbarë botën.  

- Cilat subjekte / tema do të mësohen e të cilat konsiderohen relevante për tregun 

lokal të punës / ekonomi? 

Programim, Web Design, Software Engineering dhe Software Design, Internet 

Technology, E-Business 

- Cilat (institucione, organizata, kompani) janë punëdhënësit kryesore 

potenciale per të diplomuarit e këtij programi studimi? 

 Kompanite e Zhvillimeve Softuerike(Software development companies) 
 Banke dhe Kompanite tjera Fiananciare 
 Internet service provider (Sherbimet e Internetit) 
 ICT Services (ICT Sherbimet) 

 

2.3 Krahasueshmeria ndërkombëtare e programit;  

 

 Konform Marrëveshjes se Bolonjës dhe në përputhje me standardet evropiane të 

cilësisë 

 Në frymën e misionit dhe vizionit të Universitetit Publik të Prizrenit, dhe në bazë 

të specifikave të programit te Shkencave Kompjuterike, 

 Sigurimi i studimeve të cilësisë të bazuar në praktikat më të avancuara 

ndërkombëtare është objektivi kryesor i këtij Fakulteti. Procesi për arritjen e 

këtij objektivi realizohet duke u ndërtuar mbi Marrëveshjen e Bolonjës, 

standardeve evropiane të cilësisë, dhe institucioneve tjera akademike 

ndërkombëtare. Plani i Studimit i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike është 

harmonizuar me planet studimore të këtyre universiteteve: Universiteti 

Kingston, Universiti Teknik i Vjenes, Universitetit Johannes Kepler në Linz, 

Imperial College në Londër, si dhe Universitetit të Teknologjisë se Muenchenit. 

 

Për krahasueshmërinë lokale të programit është marrë në konsiderate Universiteti 

Publik i Prishtines, Gjilanit , si dhe programet e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin 

AAB , UBT dhe Iliria. 

Ka disa Universitete dhe Kolegje në Kosovë të cilat ofrojnë programe të ngjashme në 

Shkenca Kompjuterike , por asnjëri prej tyre nuk ofrojnë një 

përqendrim(specializim) të duhur , si Universiteti i Prizrenit . 
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• Universiteti i Prishtinës ( FSHK si dhe FIEK - Departamenti i Shkencave 

Kompjuterike ) ofron Programin Bachelor në Shkenca Kompjuterike , por me një 

Curriculum të vjetër dhe me njohuri të përgjithshme dhe pa ndonjë fushë të 

përqendrimit (specializimit) . 

• Asnjë nga institucione private si AAB , UBT-së dhe Iliria nuk ofrojnë 

specializimeve në Web -Design e as Informatikës në Ekonomi . 

Prandaj programet e Shkencave Kmpjuterike të ofruara në Universitetin e Prizrenit 

janë të vetmet programe të tilla në Kosovë , dhe janë risi në shoqërinë e Kosovës . 

Për një krahasueshmëri më të detajuar shiko tabelën e mëposhtme1 

2.4 Grupi (target) qe i dedikohet programi; 

Të diplomuarit e programit "Dizajni Softuerik" pritet që të punësohen para se gjithash 

në sektorin e zhvillimit të softuereve në pozita drejtuese të cilat kërkojnë një kombinim 

të njohurive të specializuara dhe interdisiplinore. Keta student jane te përgatitur mirë 

per të gjitha fazat e zhvillimit të softuerit. Ata mund të punojnë si analistë sistemesh, 

projektuesi web, në sistemet e modelimit dhe implementimit, si dhe software-

inxhinierik  dhe menaxherë projektesh. 

 

2.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit 

(misionit);  

Misioni i këtij programi studimi është që të promovojë studimin e Shkencave 

Kompjuterike në bazë të procesit të Bolonjës ,  programet evropiane dhe përvojën e 

tyre. Këto programe garantojne se studentët tanë do të jenë specialist në fushën e 

shkencës kompjuterike, me fokus kryesor në Software Design. 

 
 

2.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve (përshkrimi i shkurte i programit/ 7-

10 fjali); 

                                                        
1 Per programet e Universitetit shiko  linqet e meposhtme: 
   
https://tiss.tuwien.ac.at/curriculum/public/curriculum.xhtml?windowId=8be&key=46100 
   http://www.kent.ac.uk/courses/undergraduate/137/business-information-
technology#structure    

   www.universitetiaab.com 
   www.uni-prizren.com 

https://tiss.tuwien.ac.at/curriculum/public/curriculum.xhtml?windowId=8be&key=46100
http://www.kent.ac.uk/courses/undergraduate/137/business-information-technology#structure
http://www.kent.ac.uk/courses/undergraduate/137/business-information-technology#structure
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Përmes këtij programi, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Universitetit Publik të 

Prizrenit ofron njohuri mbi shkencën bazë dhe të avancuar dhe sfidat teknologjike në 

fushën e shkencave kompjuterike dhe zbatimin e tij në IT-industriale. Duke ditur se 

inxhinierët në kohën moderne duhet të jenë në gjendje për të zgjidhur çështjet shumë 

më komplekse, për të hartuar dhe për të zbatuar paketa softwarike, për të hartuar dhe 

zbatuar zgjidhje të rrjetit, ose për të përmirësuar teknologjite e informacionit, ky 

program bachelor mbulon teknikat që do të ndikojne ne rritjen e produktivitetit në 

zhvillimin e softuerit dhe të teknologjisë së informacionit. Programi në këtë mënyrë 

ofron trajnim i cili mbulon çdo fazë të ciklit të jetës softwarike. Metodat e mësimdhënies 

dhe të nxënit të përdorura në program janë të përshtatura posaçërisht për nevojat e 

studenteve per pune. 

 

2.7. Rezultatet e pritura të mësimit (te numërohen se paku 7-10 kompetenca dhe 

kualifikime, njohuri dhe shkathtësi); 

Gjatë studimit, studentët do të mbulohet me të gjitha informatat e nevojshme dhe 

njohuri nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të 

aplikojnë njohuritë e fituara përmes tri viteve të studimit, me qëllim për të zhvilluar, 

zbatuar dhe pergatitur drejt studimit Master brenda vendit apo jashtë vendit.  

Me përfundimin e suksesshëm të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, studentët do të 

jenë në gjendje të:  

• Për të zgjidhur problemet komplekse në fushën e programimit  

• Të inkurajojë zhvillimin shkencor dhe teknologjik të shoqërisë  

• Për të qenë konkurrues në mjedisin industrial dhe teknologjik.  

• Të zhvillojë dhe forcën individuale dhe për të përmirësuar kapacitetet e tyre në 

dimensione teorike dhe praktike.  

• Të zhvillojë një kulturë të punës duke i bërë ata të aftë për të qenë pjesë e 

proceseve dhe trendeve moderne në botë. 

 

2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale te studimit; 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, në përputhje me planin e studimeve, përdor një 

kombinim të aspekteve teorike dhe praktike mësimore. Shumica e leksioneve janë të 

përbëra kryesisht nga pjesa teorike, si dhe pjesën praktike që mbahet në laboratorët 

tanë. Studentët janë të rekomanduar që nga përfundimi i vitit të dytë akademik të 
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aplikojnë për përvojat praktike të fushës së tyre në institucionet dhe organizatat (ose 

për të përzgjedhur një projekt në semestrin e pestë), të cilat janë relevante për zbatimin 

e njohurive teorike dhe praktike.  

Për lidhje të hollësishme midis pjesës teorike dhe praktike të studimit shih tabelën më 

poshtë: 

 
 

 Universiti i 

Prizrenit 

Teori (Ligjerata) Praktike 

(Laborator)  

Fakulteti Fakulteti i 

Shkencave 

Kompjuterike 

  

Fusha 1 

(Programi) 

Teknologjite e 

Informacionit 

dhe 

Telekomunikim 

300 ore 

kontakti ne Vit  

700 ore mesimi  

ne Vit  

30 ECTS / Vit 

300 ore kontakti 

ne Vit  

800 ore mesimi  

ne Vit  

30 ECTS / Vit 

 
 
 
 

2.9 Llogaritja e ECTS-ve; 

Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, studimet Bachelor do të jenë 6 semestra (3 

vjet), me një program i cili ofron një total prej 180 ECTS-ve dhe rreth 4500 orë 

mësimore për kurset. Pas diplomimit jepet  titulli Bachelor i Shkencave (B. Sc). 

Formula e llogaritjes është bazuar në shumën e orëve të leksioneve, orëve Laboratorike 

si  dhe studimit të Pavarur (shih më poshtë) 

𝐸𝐶𝑇𝑆 =  
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒  𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦 + 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠2 

25
 

 
 
 
 

                                                        
2 OtherActivities jane:  koha e konsultimeve , Koha e Provimit, Pergatitjet si dhe 
Aktivitetet tjera te studenteve. 
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2.10. Puna praktike – internshipi (te dëshmohet përmes marrëveshjeve valide me 

partneret e biznesit 

Ne jemi të interesuar për të bashkëpunuar me disa kompani të zhvillimit Softuerik 

(Rrota, Virtuo, Komtel, Asseco, Pronet ...), pastaj Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës 

(PTK), kompanitë e Shërbimeve të Internetit (Service Provider) siq janë  (Ipko, Kujtesa), 

si dhe kompani të tjera për biznes siq është  Meridian LLC, e.t.j 

Shumica e këtyre kompanive janë të gatshme të bashkëpunojnë me Universitetin e 

Prizrenit dhe tani më kanë dhënë një angazhim verbal. Një nënshkrim formal i letrës së 

bashkëpunimit është bërë tashmë me kompanitë: 

• Rrota 

• Virtuo 

• Meridian 

Nënshkrimi i kontratave të bashkëpunimit me kompani të tjera është në proces. 

 
2.11. Plani i hulumtimeve për programin/ programet ne vlerësim;  

Për këtë të program studimor hulumtimet shkencore janë një pjesë e rëndësishme. Një 

plan i detajuar me fokuset kryesore si dhe fazat implementuese është një proces në 

vazhdim e sipër dhe në bashkëpunim të ngushtë me departamentet e reja që do të 

krijohen 

2.12. Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve;  

Për kandidatët që aplikojnë për këto programe studimore, do të organizohet një test 

pranimi në lëndët që kanë të bëjnë me programin (Matematikë dhe IT-Bazike), siç 

parashikohet në rregulloren e Universitetit. Nëse Komisioni i angazhuar për rekrutimin 

e Studentëve të rinj 'mendon se ai / ajo plotëson kushtet sipas rregullave të rekrutimit, 

fillon faza e regjistrimit e ndërmarrë nga Zyra e Shërbimit të Studentëve. 

Nëse kandidati paraqet sukses të shkëlqyer (nota mesatare e shkollës së mesme 4.5) ai 

/ ajo do të pranohet pa provim pranues. 

2.13. Pasqyre e programit (te plotësohen te gjitha fushat): 

Plani Studimor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike miratohet nga Senati i 

Universitetit Publik të Prizrenit, sipas propozimit të Këshillit të Fakultetit, siç 

parashikohet në statutin e Universitetit. 
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Programet e studimit që çojnë te dhënia e titullit të Bachelor i Shkencave në Shkenca 

Kompjuterike reflektohen në mbledhjen e kredive sipas Sistemit Evropian të Transferit 

të Kredive (ECTS), për të marrë një diplomë universitare (180 kredite). 

Shuma e kredive dhe mënyra e mbledhjes janë të varura nga kurrikulat e miratuara dhe 

të publikuara. (shih Programet). 

 

 

Year I 
Semester I Hours/weeks  
Nr. O/E Subject  L E ECTS Lecturer  

•  O Hyrje ne informatike 2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

•  O Matematike I 2 2 6 Dr. Rexhep Gjergji 

•  O Hyrje ne Programim 2 2 6 Dr.Ercan Canhasi 

•  O Media e re dhe multimedia 2 2 6 Dr.PhD.C. Astrit Hulaj 

•  E IT dhe Ndermarresia 2 2 6 Dr. Dr. Malush Mjaku 

•  E Anglisht per shkenca 

kompjuterike I 
2 2 6 Dr.C. Nazli Tyfekqi 

•  E Hyrje ne rrjeta 2 2 6 PhD.C. Nysret 
Demaku 

 Total 30  
 
Semester II 

1 M Algoritmet dhe strukturat e te 

dhenave 

2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

2 M Hyrje ne web gjuhet dhe 

teknologjite 

2 2 6 Dr. Isak Shabani 

3 M Matematike Diskrete 2 2 6 Dr. Marjan Dema 

4 M Sisteme operative dhe 

menaxhimi I sistemeve 
2 2 6 PhD.C.Nysret Demaku 

5 E Protokollet e internetit 2 2 6 Dr.Malush Mjaku 
6 E Anglisht per shkenca 

kompjuterike II 
2 2 6 Dr.C. Nazli Tyfekqi 

7 E Interaksioni njeri -kompjuter 2 2 6 Dr.Xhevahir Bajrami 
Dr.C. Besim Limani 

 Total 30  
 
 

Year II 
Semester III Hours/weeks  
Nr. O/E Subject  L E ECTS Lecturer  

•  O Inxhinjeringu softuerik dhe 

menaxhimi i projekteve 
2 2 6 Dr.C. Gani Pllana 

•  O Sistemet e databazave 2 2 6 Dr.Ercan Canhasi 
Dr.C. Zirije Hasani 

•  O Programim i orientuar ne 2 2 6 Dr.Artan Dermaku 



 

- 178 - 
 

objekte 

•  O Web dizajni 2 2 6 Dr.Isak Shabani 

•  E Machine Learning 2 2 6 Dr.Xhevahir Bajrami 

•  E Anglisht per shkenca 

kompjuterike III 
2 2 6 Dr.C. Nazli Tyfekqi 

•  E 3D modelim dhe animacion 2 2 6 Dr.Mimoza Dugolli 

 Total 30  
 
 
 
Semester IV 

1 O Grafika kompjuterike dhe 

procesimi i imazheve 

2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

 
2 O Databaze e avancuar 2 2 6 Dr.Ercan Canhasi 

3 O Zhvillimi i avancuar i web 2 2 6 Dr.Isak Shabani 
4 O Metoda kerkimore 2 2 6 Dr.Vehbi Miftari 

5 E Dizajnimi sistemeve te 

informacionit 

2 2 6 Dr.Naim Baftiu 

6 E E-Biznesi 2 2 6 Dr.Xhevahir Bajrami 
7 E Marketingu online 2 2 6 Dr. Mimoza Dugolli 

 Total 30  
 

 

Year III 
Semester V Hours/weeks  
Nr. O/E Subject  L E ECTS Lecturer  

•  O Inteligjenca artificiale 1 1 3 Dr.Artan Dermaku 
Dr.Ercan Canhasi 

•  O Zhvillimi i lojerave 1 2 4 Dr.Artan Dermaku 
Dr.C. Besim Limani 

•  O Kompjutimi Cloud 1 2 5 Dr.C. Nysret Demaku 

•  O Projekt 0 1 12 Dr.Samedin Krrabaj 

•  E Takimet dhe negociatat  2 2 6 Dr.Mimoza Dugolli 

•  E Sigurimi i cilesise se software 2 2 6 Dr.Malush Mjaku 

•  E Kerkimet operacionale 2 2 6 Dr.Samedin Krrabaj 

 Total 30  
 
Semester VI 

1 O Kompjutimi mobil 2 2 6 Dr.Xhevahir Bajrami 
2 O Siguria ne –IT 2 2 6 To be decided 

3 O Sistemet e shpërndarë 2 2 6 To be decided 

4 O Thesis 2 2 12 All 

 Total 30  
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1O1. Hyrje ne 

informatike 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objektivi  ketij kursi eshte qe tju ofroje studenteve hyrje ne 
konceptet themelore te shkencave kompjuterike: Enkodimi I te 
dhenave dhe informacionit (ASCII, Unicode), sistemet numerike 
(decimal, binar, heksadecimal, oktal), hardware (nga arkitektura  
Neumann) software, bazat e networking dhe gjuhet programuese. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të: praktikoje 
dhe te perdor (ASCII, Unicode),sistemet numerike (decimal, 
binar, heksadecimal, oktal)  
pershkrimin  hardware (nga arkitektura Neumann) 
te kete njohuri te pergjithshme ne software te ndryshem 
te kete njohuri te pergjithshme ne bazat e networking dhe gjuhet 
programuese. 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore 
dhe ushtrimeve laboratorike. Rezultatet e mësimit janë arritur 
përmes një kombinim i ligjëratave, të drejtuara edhe me punën 
praktike dhe atë te studimit te pavarur / praktikë. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

50%  nga 2 Lab. Projektet dhe 50% provimi final. 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur. 
Total koha e studimit moduli, klasa dhe koha e pavarur studimi: 
150 orë. 

Literatura. 
• Moriss M. Mano,  Digital Design, ISBN-10: 0131989243 
• Dr. Agni H. DIKA, Qarqet Kompjuterike Kombinuese, UP, 

Prishtinë 

•  J. Glenn Brookshear  Computer Science-An Overview, 9th 
Edition Addison Wesley Longman, 2007 

1O2. Matematika I 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objektivi i ketij kursi eshte qe tju jep studenteve njohuri 
themelore ne logjiken matematikore (deklarimet dhe logjiken e 
atributeve), funksionet formale, Moduloaritmetike, identifikimet 
e (pseudo-) numrave kryesore (Fermat, Carmichael, ...), 
faktorizimi, zhvillimi ne seri dhe baza grafike kompjuterike. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të: 
kuptojë dobine praktike te matematikes ne shkenca 
kompjuterike  

te ketë njohuri bazë në logjikën matematikore dhe te analizes te 

jete në gjendje të përdor formula të matematikës, në mënyrë për 

të zgjidhur problemet në shkenca kompjuterike (programimit) 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore 
dhe  zgjidhjen e problemeve.  
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te 
ligjëratave, të drejtuara edhe me punën praktike dhe studimore 
/ praktika e pavarur.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

20% Coursework and 80% Provimi Final. 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur. Total koha e studimit moduli, klasa dhe koha e pavarur 
studimi: 150 orë. 
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Literatura. 
• Matematika 1,  Isak Hoxha 

• Depends from professor  

1O3. Hyrje ne 

programim 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objektivi i ketij kursi eshte qe tju jep studenteve informacione 
themelore per perpiluesin dhe linker in comparison to the 
interpreter. Bazat klasike procedurale te programimit sic jane 
komentet, tipet e te dhenave dhe deklarimi i variablave, 
komandat, operacionet, detyrat, strukturat e kontrollit dhe 
funksionet. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
kenë një pasqyrë në Bazat e programimit klasike procedurale të 
tilla si komentet, tipet e të dhënave dhe deklarimet e 
ndryshueshme, komandat, operatorët, detyrat, strukturat e 
kontrollit dhe funksionet.  
Te kuptojnë përpiluesin dhe dhe linker in comparison to the 
interpreter.  

për të shkruar një program të vogël procedurale 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore 
dhe ushtrimeve laboratorike.  

Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te 

ligjëratave, të drejtuara edhe me punën praktike dhe studimin e 

pavarur / praktikë. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

40% Ushtrime Lab dhe 60% Provimi Final. 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur. 

Literatura. 
• H.M. Deitel, P. J. Deitel, How to Program C++, Prentice 

Hall, Upper Saddle River, New Jersey, ISBN 0-13-111881-
1,  

• Robert Lafore, Object-Oriented Programming in C++, Sams, 
Indianopolis, Indiana,  ISBN-10:0-672-32308-7 

• Agni Dika, Bazat e Programimit në C++Universiteti i 
Europës Juglindore, Tetovë,ISBN 9989-866-23- 

 

1O4. Media e re dhe 

multimedia 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Hyrje ne Multimedia, Media e re dhe Internet Hypertext, 
Hypermedia, sistemet e informacionet web usability color 
modelet dhe imazhet raster, vektor diagramet, image 
compression Audio formats, -teknikat, -compression Video 
formats, -teknikat, -kompresimi. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
ketë një vështrim në Multimedia, Media të Reja dhe Hypertext 
Internet  
te kuptojnë dobine praktike te Multimediase  

te jene ne gjendje të përdorin formate image compression Audio, 

-teknikat, formate -kompresimin Video, -teknikat, -kompresim. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore 
dhe ushtrimeve laboratorike.  
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te 
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ligjëratave, të drejtuar me punën praktike dhe të studimit te 
pavarur / praktikë. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

20% Ushtrime Labor dhe 80% Provimi Final. 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur 

Literatura. 
• Nigel Chapman And Jenny Chapman, Digital Multimedia, 

Wiley, 2009 
• Myzafere Limani, Bazat e Multimediave, Universiteti i 

Prishtinës, 2005 

 

1Z1. IT dhe 

Ndermarresia 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Ne kete kurs studentet do te familjarizohen me insipirimiet, se si 

idete gjenerohen, brainstorming. Teorite dhe veglat per mendime 

kreative, Vizioni, deklaratat e misionit, analizat personalitetit. 

Menaxhimi ne IT dhe kompanite te reja. Ata do te mesojne me 

shume per organizata. Kultura e kompanise dhe sjella 

organizacionale. Parate. Hyrje ne macro dhe mikroekonomine, 

furnizimet dhe kerkesat, si te lexohet nje bilanc. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
• Shpjegoje se si kreativiteti dhe inovacioni të ndodhë. 
të vlerësojë karakteristikat unike të teknologjisë së lartë dhe IT 
inovacionit.  
• Aplikoje teorinë më të rëndësishme të menaxhimit dhe praktikë 
për kërkesat e kompanive të reja.  
• Të analizoje llogaritjet e buxhetit dhe të identifikoje çështjet 
tatimore.  
• të vlerësojë elementet e nevojshme për një plan të mirë të 
biznesit.  

•të diskutojë në mënyrë kritike te rrjetit, procedurat dhe 

perspektivat të cilat janë të rëndësishme për krijimin e një 

shoqërie 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Studentët do të pritet të kalojne një total prej 150 orë në modul, 
duke përfshirë studimin e pavarur. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

20 % nga 2 detyrat, 30% nga projektet, dhe 50% nga Provimi 
Final. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore,  30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur 

Literatura. 
• Mellor, R. B. (2003). Innovation Management. Globe, ISBN 87-7900-196-

3; 

• Kirby, D. A. (2003). Entrepreneurship. McGraw-Hill, ISBN 0-07-709858-7 

 

1Z2. Anglisht per 

shkenca kompjuterike I 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Studentët do të mësojnë kursin bazik te gjuhes angleze duke 
praktikuar shqiptim, shkrim aftësitë, punën në përmirësimin e 
të dëgjuarit dhe të kuptuarit ne te folurit anglisht te tyre. 
Studentët do të studiojnë teknika bisedimeve dhe praktika me 
teknika përmes dialogjeve të strukturuara, improvizimi e 
dialogut dhe bisedave praktikë ne dyshe.  
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Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
të zgjeroje aftësitë dhe njohuritë e gjuhes angleze në përgjithësi, 
të siguroje materiale për studentët për të rishikuar, konsolidimin 
dhe zgjerimin ne komandën e tyre të gramatikës angleze dhe 
fjalorin;  
Të zhvillojë aftësitë e leximit të studenteve për t'u mundësuar 
atyre të cekin tekstin për idenë kryesore  

Të zhvillojnë aftësitë e të dëgjuarit te studenteve për t'u 

mundësuar atyre të kuptojnë dhe të aplikojnë informata 

specifike nga input 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat përfshijnë ligjerata dhe praktika të vazhdueshme. 

Përveç kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, 

punën e kolegëve dhe të punës në grup. Do të ketë disa projekte 

individuale dhe grupore të cilat më pas do të paraqiten në klasë. 

Studentët do të përfundojë detyrat individuale në klasë si dhe 

detyrat e rregullta formale të shtëpisë 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

50 % nga 2 detyrat dhe 50% nga Provimi Final. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore ,  30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur 

Literatura. 
• Viney, P & Viney, K. (1989) Grapevine.. Oxford University Press. Grant, 

D. & McLarty, R. (2003) Business Basic. Oxford University Press 

Greenall, Swan (1997) Effective Reading. CUP 

• Depends from the Lecturer 

 

1Z3. Hyrje ne rrjeta 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objketivi i ketij kursi eshte qe tju jep studenteve njohuri te 
pergjithshme te elementeve primare, standardeve, produkteve, 
dhe problemet qe luajne rol ne krijimin dhe operimin e rrjetit. 
Vec kesaj te kene njohuri te pergjithshme per rrjete 
kompjuterike te ndryshme dhe topologjite e rrjetave, bazat e 
trasmetmi te dhenave dhe transmetimi I mediave te ndryshme 
jane te detalizuar me poshte. Për më tepër, pjesëmarrësit 
mësojnë TCP / IP protokollin në krahasim me modelin OSI. 
Përveç kësaj, bazat switching dhe routing do të mësohen. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
ketë një pasqyrë të elementeve kryesore, standardet, produktet, 
si dhe problemet që luajnë rol në ndërtimin dhe operimin e një 
rrjeti  
të kuptojnë dhe të përdorin rrjetet kompjuterike dhe topologjite e 
rrjeteve të ndryshme, të mësojnë të përdorin TCP / IP protokollin 
në krahasim me modelin OSI  
të kuptojne switching dhe routing. 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore 
dhe ushtrimeve laboratorike.  
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te 
ligjëratave, të drejtuar me punën praktike dhe studimore / 
praktika e pavarur. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

40 % nga detyrat dhe 60% nga Provimi Final. 
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Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore ,  30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur 

Literatura. 
• Todd Lammle; Network +; Deluxe Study Guide, 2009 
• Shivendra S. Panwar, Shiwen Mao, Jeong-dong Ryoo dhe 

Yihan Li; TCP/IP Essentials, Cambridge University, 2004 

 

2O1. Algoritmet dhe 
strukturat e te dhenave 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objektivi i ketij kursi eshte qe tju jep studenteve informacione 
per Hyrje në strukturat themelore të dhënave: karakteristikat 
formale te algoritmeve, identifikimi i efikasitetit, listat lineare, 
rradhet, staku, algoritmet e sortuara, algoritmem e kerkimit, 
hashes, tress, graphs. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
ketë një vështrim mbi strukturat themelore të të dhënave dhe 
algoritmeve  

përdorin listat lineare, radhët e gjata, algoritme e sortuara, 

algoritme e kërkimit, pemë, grafikë për të zbatuar programe me 

algoritme efikase 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të 

ligjëratave, laboratorike, ushtrimeve dhe studimit të pavarur. 

Studentët pritet të kalojne një total prej 150 orë në modul, duke 

përfshirë studimin e pavarur 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

50%  nga 2 Lab Projektet dhe 50% Provimi Final. 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore,  30 ore laboratorike dhe 90 ore studim I 
pavarur 

Literatura. 
• R. Sedgewick: Algorithms in Java (or C++) , Part 1-5.  

• Cay Horstmann, “Big Java” (2007) Wiley Press. 

• How to Program, H. M. Deitel, P. J. Deitel. 

 

2O2. Hyrje ne Web 

gjuhet dhe teknologjite 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objektivi i ketij kursi eshte tju jep studenteve informacione per 
Cascading Style Sheets: dokumente, fonte, tekste, box, selektime 
dhe specifikime. 
Dinamik HTML: Specifikon stilet ne menyre dinamike, kontrollon 
permbajtjes ne menyre dinamike, pozicionimi dhe animacioni me 
JavaScript. 
Markup gjuhet: Strukturimi informacionit me XML. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
Hartimi dhe zbatimi i web faqeve duke përdorur (X) HTML, CSS 
dhe JavaScript (DHTML) me interaktiv të thjeshtë dhe / ose 
animacion.  
Përdorimi XML dhe CSS për të krijuar web faqe të thjeshtë me 
Markup që nuk është HTML.  
Vleresoje web faqet për përdorim me shfletuesit të ndryshme dhe 
platforma  
Dallimin në mes të standardeve dhe të vlerësojë rolin e W3C.  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te 
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ligjëratave, të drejtuar me punën praktike dhe të studimit te 

pavarur / praktikë. Një studim maksimale i pavarur: 90 orë 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

In-course assessment: 50%, Provimi Final 50% 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore,  30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur 
 

Literatura. 
• Teague, J.C. “CSS, DHTML and Ajax”, Peachpit, 2006. and 

Negrino, T. & Smith, D. “JavaScript and Ajax for the Web”, 
Peachpit, 2006. or Powers, S. “Learning JavaScript”, O’Reilly, 
2006. 

• Meyer, E.A. “CSS Pocket Reference.” O’Reilly (any edition). 
• Flanagan, D. “JavaScript Pocket Reference.” O’Reilly (any 

edition). 
• Yuen, P.K. and Lau, V. “Practical Web technologies.” Addison-

Wesley, 2003. 

 

2O3. Matematike 

Diskrete 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Arsyetimi matematikor; propozimet; ndarje mohim dhe bashkim; 
Implikimi dhe ekuivalenca; tabela për të vërtetën; Kallëzuesit; 
quantifiers; Zbritja e natyrshme; rregullat e përfundimit; Metodat 
e provave; përdorim në të provuarit e programit; Parimi rezolutë; 
kërkesa për Prolog. (10 leksione) 
Set teori; Paradokse në teorinë e caktuar; Përkufizimi induktiv i 
përcaktimit dhe prova me induksion; 
Peono postulatet; Lidhjet; Prezantimi I lidhjeve me grafe; 
Karakteristikat e lidhjeve;lidhja ekuivalente dhe ndarja; Partial 
orderings; Posets; Linear and well-ordered sets; (10 lectures) 
Graph Theory; elementet e teorise grafe, Euler graph, 
Hamiltonian path, trees, tree; traversals, spanning trees; (4 
lectures) 
Funksionet ; mapimi; injection and surjections; kompozimi I 
funksioneve; funksionet inverse; funksionet speciale; Peono 
postulatet; pigeonhole principle; recursive function theory; (6 
lectures) 
Definition and elementary properties of groups, semigroups, 
monoids, rings, fields, vector 
spaces and lattices; (4 lectures) 
Kombinatorika elementare; teknikat e numerimit; recurrence 
relation; generating functions; (6 lectures) 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Studenti merr njohuri te detajuar në teorinë e caktuar fillor, 

teoria e numrit, logjikës, teknikat e numërimit, teori grafike dhe 

algoritme dhe do të jetë në gjendje të përdor atë gjatë zhvillimit te 

algoritmeve. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat mësimore janë një kombinim i ligjeratave, praktikes dhe 

studimit të pavarur. Studentët pritet të shpenzojne një total prej 

150 orë në modulin përfshirë edhe studimin e pavarur. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

50 % nga 1 Projekt dhe 50% nga Provimi Final 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore  
Literatura. 
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1. C.L.Liu, Elements of Discrete Mathematics, second edition 
1985, McGraw-Hill Book 
Company. Reprinted 2000. 
2. K.H.Rosen, Discrete Mathematics and applications, fifth 
edition 2003, TataMcGraw Hill 
publishing Company. 
Reference Books 
3. J .L.Mott, A.Kandel, T.P .Baker, Discrete Mathematics for 
Computer Scientists and 
Mathematicians, second edition 1986, Prentice Hall of India. 
4. W.K.Grassmann and J.P.Trembnlay, Logic and Discrete 
Mathematics, A Computer Science 
Under development 

 

 

2O4. Sistemet 

Operative dhe 

menaxhimi i sistemeve 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objektivi I ketij kursi eshte qe tju jep studenteve informacione 
themelore dhe hyrje ne Windows, Unix/Linux poashtu edhe ne 

Sisteme tjera Operative. Funksionet e pergjithsme (user 
interface, machine and peripheral management etc). 
 Infrmacione me te gjere per bazat dhe detyrat e rendesishme te 
sistemit duke perdorur komandat e rendesishme qe do te 
paraqiten me detalisht. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
të kuptojë dhe të përdor komandat më të rëndësishme të UNIX  
të kuptoje dallimet mes Unix dhe sistemit tjetër operativ  
kuptoje bazat e vërteta të arkitekturës së sistemit Unix / Linux  
kuptojë detyrat themelore dhe të rëndësishme të administrimit të 
sistemit Unix / Linux  
të përmbush detyrat themelore në administrimin e sistemit:  
përdor fotografi, pajisjet dhe proceset  
Administrimi i përdoruesve dhe grupeve  

Administrimi i sistemeve fotografike 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te 

ligjëratave, të drejtuar edhe me punën praktike dhe studim të 

pavarur / praktikë. Një studim maksimal i pavarur: 90 orë 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

2 Course Projekte: 40%, Provimi Final 60% 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore ,  30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur. 
• Operating System Concepts : Abraham Silberschatz, Peter B. 

Galvin , Greg Gagne 8th Edition 
• The Official Ubuntu Book (6th Edition) 2011, B.M.Hill, 

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

Prentice Hall), M.G.Sobell 

 

2Z1. Protokollet e 
internetit 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Komunikimi bazik optik, Optical routing, Basic wireless 
communication, Challenges within IP-routing, Router 
architecture, Label routing (Multi Protocol Label switching), 
Unicast and Multicast Routing, Active Networks, Overlay 
networks, Quality of Service (ao. Diffserv, Intserv, RSVP), 
Demands from Multimedia applications and possible solutions, 
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Adaption, Challenges using heterogeneous networks, Core vs. 
Access networks. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 

Pas përfundimit të kursit studenti duhet të jetë në gjendje  

• njohuri rreth zgjidhjeve të komunikimit ne të ardhmen, rrjeteve 

optike dhe pa tel për të ofruar performancë të lartë  

• njohuri rreth asaj se si duhet dizajnuar high-end IP routers ne 

pika të prezencës (POP) në internet  

• të kuptuarit se pse multicast është duke u bërë gjithnjë e më e 

rëndësishme së bashku me internet streaming bazuar të 

ardhmen, dhe njohja e protokolleve më të rëndësishme multicast  

• njohuri për konceptet për të ofruar cilësinë e shërbimit dhe 

garancive në internetin e së ardhmes  

• njohuri se si Interneti i Gjërave (IOT) do të lejojë njerëzit dhe të 

gjitha llojet e gjërave të jenë te lidhur në çdo kohë  

• të kuptuarit e kërcënimeve kibernetike dhe malware të 

avancuara duke u përpjekur për të kontrolluar internetin  

• njohuri për IPv6 dhe protokolli i së ardhmes Interneti. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat mësimore janë një kombinim i ligjeratave, praktikave 
dhe studimit të pavarur. Studentët pritet të kalojne një total prej 
150 orë në modul, duke përfshirë studimin e pavarur. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

1 Course Projekt: 40%, Provimi Final 60% 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore 

Literatura. 

 

2Z2. Anglisht per 

shkenca kompjuterike 

II 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Studentët do të mësojne nivelin intermediate ne kete kurs te 
anglishtes duke praktikuar shqiptimin, shkrimin aftësitë, punën 
në përmirësimin e të dëgjuarit dhe të kuptuarit e folur anglisht 
te tyre. Studentët do të studiojnë teknika te bisedimeve dhe 
praktikojne këto teknika përmes dialogjeve të strukturuara, 
improvizimi e dialogut dhe bisedat praktikë ne dyshe. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
Për të zgjeruar aftësitë dhe njohuritë e studenteve në nivelin 
Intermediate anglisht, për të siguruar materiale për studentët 
për të rishikuar, konsolidimin dhe zgjerimin komandën e tyre të 
gramatikës angleze dhe fjalorin;  

Të zhvillojnë aftësitë e të dëgjuarit per t'u mundësuar atyre të 

kuptojnë dhe të aplikojnë informata specifike nga input. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metoda e klasës përfshijnë ligjerata dhe praktika të 

vazhdueshme. Përveç kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e 

diskutimit, punën e kolegëve dhe punën në grup. Do të ketë disa 

projekte individuale dhe grupore të cilat më pas do të paraqiten 

në klasë. Studentët do të përfundojë detyrat individuale në klasë 

si dhe detyrat e rregullta formale të shtëpisë 
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

50 % nga 2 detyrat dhe 50% nga Provimi Final. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore ,  30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur. 

Literatura. 
• Opportunities Pre-intermediate Language Powerbook  

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

David; Harris, Michael; Sikorzynska, Anna Mower 
Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori 
Anglisht-Shqip-Anglisht 

 

2Z3. Interaksioni njeri - 

kompjuter 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Zhvillimet në teknologji: Mjedisi workstation p.sh. ekranet, 
tastiera, pajisjet pointing, I / O pajisjet e tjera (p.sh. të folurit), 
përpunimit dhe magazinimit kërkesat lidhura. Zhvillimet në HCI: 
makina virtuale, të dhëna command line (vendos komanda), 
zgjedhja menu dhe metodat e përzgjedhjes, ndërfaqe grafike, të 
folurit, dizajn ekran për futjen e të dhënave intensive, HCIs 
inteligjente, persona virtuale (që merren me kompjuter në një 
realitet virtual) , koncepti i "të look and feel". Zhvillimi i 
sistemeve: zhvillimet e reja (p.sh. HyperText, sistemet e shtyrë ne 
ngjarje, përdorimi i multimedias), teknikat e modelimit, 
implikimi i zhvillimeve të reja në user interfaces.  
Aplikimet: Gama e aplikimeve, zgjedhja e HCIs për aplikacione 
specifike. Shëndeti dhe sigurisa konsideratat: ergonomi dhe 
mjedisi përreth, p.sh. ndriçimit, tapiceri, RSI, implikimet ligjore. 
Mbështetja HCI për mjedise më pak të zakonshme: identifikimi i 
aplikacioneve. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Kjo njësi ka për qëllim të jep studentëve një kuptim të plotë të 

ndërfaqes se njeriut me kompjuter (HCI), dhe pjesa që luan në 

ndërtimin e softuerit që është i përshtatshëm për përdorim, 

tërheqëse, efikase dhe efektive.  

Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë 

në gjendje të:  

Përshkruaje zhvillimet HCI-te lidhura me aplikimin e tyre  

Përcaktoni çështjet që kanë të bëjnë me një HCI zgjedhur  

Zhvillojë dhe vlerësojë një prototip HCI. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e të mesuarit do të vlerësohet nga metoda të 

vlerësimit (ICA) në-kurs të bëra nga kohë e kufizuar ushtrimeve 

dhe detyrave të përcaktuara 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Vlerësimi in-kurs do të bazohet në tri detyra të caktuara (80%) 

dhe një kohë të kufizuar ushtrimin (20%) të kryera gjatë gjithë 

vitit.  

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore ,  30 ore laboratorike dhe 90 ore studim I 
pavarur 

Literatura. 
• B. Shneiderman, "Designing the User Interface", Addison 

Wesley Longman, ISBN 0201694972 
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• B. Laurel, "The Art of Human-Computer Interface Design", 
Addison Wesley,ISBN 0201517973. 

3O1. Inxhinjeringu 

softuerik dhe 

menaxhimi i projekteve 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objektivi i ketij kursi eshte qe te prezantoje aspektet teknike, 
organizative, dhe ekonomike te inxhinjeringut softuerik. Modelet 
e strukturuara organizative te zhvillimit te softuereve jane 
realizuar nga process models, sic jane modeli ujevare, modeli 
spiral dhe procesi unified. Ne termet e aspekteve teknike te 
inxhinierise softuerike gjenerata e sistemeve te orientuar ne 
objekte dhe modelimi i tyre jane fokusuar. Me shume fokusimi 
do te behet ne Analizen, Planifikimin , Implementimin , Faktoret 
e projekteve softuerike , Proceset Unified, Hyrje ne UML ,Analiza 
e kerkesave, Planifikimi i sistemit, Implementimi i sistemeve te 
orientuar ne objekte. Metodat e testimit te sistemit, Sherbimi i 
dergimit, Mirembajtja,kualiteti i sigurimit te softuerit.Definimi i 
projektit, -planifikimi, - kontrolla, -perfundimi, Menaxhimi i 
projekteve -Tools Claim Management, Rast studimi. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë 
në gjendje të:  
të shpjegojne dhe të aplikojnë një gamë të gjerë të koncepteve 
nga inxhinieri software, që përfshin të gjitha aspektet e procesit 
inxhinieri software  
Të jenë në gjendje të njohin, të përcaktojne, dhe e bëjnë 
përdorimin korrekt të pranuara në përgjithësi terminologjisë 
inxhinieri software.  
Kanë përvojë për të punuar si një anëtar i një ekipi në një 
projekt inxhinieri software  
Kanë përvojë të aplikojne një seksion kryq përfaqësues të 
teknikave inxhinierike softerike  
Jenë në gjendje të krijojnë dhe të përdorin planifikimin, analizën 
kërkesat, analiza domain dhe objekte të projektimit dhe të kryejë 
ato në kodin.  

Të jetë në gjendje të dokumentojë të gjitha fazat e proceseve të 

zhvillimit të softuerit. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të 

ligjëratave, mësime dhe studim të pavarur (punë) të projektit.  

Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në module, duke 

përfshirë punën e projektit. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Prjektet e dergura 40 (%) 
Detyra te vazhdueshme: 10 (%) 
Provimi Final 50(%): 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 

pavarur. 

Literatura. 
•  I. Sommerville, Software Engineering, Addison Wesley; 8 

edition (May 25, 2006)  
• Book 1: B. Boehm, R. Turner, Balancing Agility and Discipline: 

A Guide for the Perplexed, Addison-Wesley Professional; 1st 
edition (August 15, 2003)  

• Book 2: Jacobson Ivar, Booch Grady, Rumbaugh James: The 
unified software development process, Addison-Wesley, 1999    
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3O2. Sistemet e 

databazave 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është që të japë studentëve një koncept 
themelore të Sistemeve të Menaxhimit të Databazes, strukturat e 
të dhënave dhe modele të të dhënave, nivelet arkitektonike, 
relacionale, bazat e të dhënave relacionale Algjebra, Integriteti i 
databazes, normalizimi, përpunimi transaksion, Bazat e të 
dhënave te Shpërndarë, te dhënat e sigurimit  
Studentet duhet të mësojnë njohuri themelore në teorinë e bazës 
së të dhënave; duke i dhënë bazat teorike dhe dobi praktike të 
teknologjive ne bazë të të dhënave. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
praktikë dhe të përdorin njohuritë themelore në teorinë e bazës 
së të dhënave  
kuptojnë dobite praktike të teknologjive te bazës së dhënave  
përdorin një koncept themelor të Sistemeve të Menaxhimit të 
Databazes, strukturat e të dhënave dhe modeleve të të dhënave 
relacionale, bazat e të dhënave, normalizimi, përpunimin e 
transaksionit  

të zbatojë një projekt praktik bazës së të dhënave 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i 

ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. Ky 

modul do të përfshijë ligjërata dhe të punojnë në grupe të vogla 

për ushtrime të lidhura strukturuara, së bashku me seminare te 

duhura kompjuterike duke përdorur një tutorial SQL interaktive. 

Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në module, duke 

përfshirë studimin e pavarur 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Coursework 50% , Provimi Final 50% 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 

pavarur 
Literatura. 
• Database Solutions – A step-by-step guide to Building 

Databases/ Carolyn Begg and Thomas Connolly, Addison 
Wesley / ISBN : 0321173503 

• Oracle SQL and PL/SQL Handbook/ Palinski. Addison Wesley 
2002/ISBN:0-201-75294-8/  

• Fundamentals of Database Systems / Elmasri & Navathe, 

Addison Wesley, 1999. 

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

3O3. Programimi i 

orientuar ne objekte 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është që të jep studentëve një bazë të koncepteve 
klasave: objektin, atributet, metodat, përfaqësimi i llojeve, 
abstrakti i  te dhënave, kontrollin e fushës së atributeve (të 
dhënave anëtare) dhe mesazhe (funksione anëtare) në një klasë, 
ndërtuesve dhe Destruktori, trashëgimi, të detyrueshme, 
funksionet dinamike virtuale dhe polymorfizmi, parametra te 
bazuar ne lloje (templates) 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë 
në gjendje të:  
Asimilojne dhe të përdorin konceptet themelore të programimit 
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object-oriented  
Përdorni një metodë të projektimit te programimit object-oriented  
Komponentët e sistemit  
Ripërdorimi parimeve te programimit object-oriented 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të 

ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorialeve dhe studim të 

pavarur. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

In-course detyrat do te bazohen ne dy provime (60%) projekti 
(40%) te kompletuar gjate vitit. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur 

Literatura. 
• D. Parsons, "Object-Oriented Programming", Letts Educational, 

ISBN 0826454283 
• Shaw, "Java Simplified", A.D.R.(1999) ISBN 1901197883 

 

3O4. Web Dizajni 

Short description of the content  
Qëllimi i kursit është që të jep informacion në lidhje me 
studentët:  
• Dokumente të strukturuara, konceptet themelore të gjuhëve 
markup,  
• meta-gjuhë për përcaktimin gjuhë markup duke përdorur 
shembullin e XML  
• XML përkufizimi lloji i dokumentit (DTD), duke bërë dallimin 
"të mirë-formuar" / "të vlefshme"; Koncepti namespace (hapësira)  
• Përpunimi i dokumenteve XML me XSL: XSLT Processing 
Model, fletë stili XSLT, tiparet e gjuhës XSLT, duke përfshirë 
strukturat e kontrollit, recursion, templates parameterized, 
sorting / grupimi, XSL-FO  
• Përdorimi i XPath për të identifikuar pjesët e dokumentit: 
konceptet (shprehjet rrugë, funksionet), të përdorura në stili 
XSLT  
• Hyrje në XML Schema: pasqyrë, krahasimi me DTDs  
• Përmbledhje e TV standarde për përpunimin e të dhënave XML 
në një gjuhë programimi universale: analizë gramatikore e të 
dhënave XML, modele të ndryshme të përpunimit  
• API SAX (arkitektura, qasja mbajtës, përdorimi tipik)  
• API DOM (Arkitektura, navigacion përmes një pemë DOM, 
krijimin dhe manipulimin pemë DOM)  
• përdorimi i fletëve stil XSLT nga një gjuhë universale 
programimit, parameterization e stilit, transformimi i pemëve 
DOM  
• Shembuj të aplikimit XML nga fusha të ndryshme (p.sh. 
multimedia, komunikime mobile, formate shkëmbimin e të 
dhënave, grafikë vektoriale) 
Expected learning aims and outcomes  
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
ketë një pasqyrë në Dokumentet strukturuar, konceptet 
themelore të gjuhëve markup,  
ketë një pasqyrë të TV standarde për përpunimin e të dhënave 
XML në një gjuhë programimi universale  
të shkruaje një aplikim të vogël XML nga fusha të ndryshme 
(p.sh., multimedia komunikimit celular, formate të shkëmbimit 
të të dhënave, grafikë vektoriale) 
Evaluation methods and passing criteria; 
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50% course work dhe Provimi Final 50% 
teaching and learning methods; 
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i 
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. 
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në module, duke 
përfshirë studimin e pavarur 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
60 ore mesimore , dhe 90 ore studim i pavarur.  
basic Literatura to be used in each module  
 
Literatura. 

• PHP and MySQL Web Development, prej Luke Welling, 
Laura Thompson 

• Learning PHP, MySQL, and JavaScript (1st Edition), prej 
Robin Nixon. O'Reilly & Associates, 2009 

• Head First Ajax, prej Rebecca Riordan, O'Reilly & 
Associates, 2008. 

 

 

3Z1. Machine Learning 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Në këtë kurs, ju do të mësoni në lidhje me disa nga teknikat e të 
mësuarit e makinës më të përdorura gjerësisht dhe të 
suksesshme. Studentët do të kenë mundësinë për të zbatuar 
këto algoritme me veten, dhe për të fituar praktikë me ta. 
Studentët do të mësojnë disa duart-në praktike trukedhe 
teknika që ndihmojë të merren me algoritme të mësuarit për të 
punuar mirë. Ky është një "applied" klasë e të mësuarit makine, 
dhe ne theksojmë intuitën dhe know-how per të mësuar 
algoritme dhe për të punuar në praktikë, në dallim nga dervatet 
ne matematike. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Studentet duhet të jenë të njohur dhe të aftë me programimin, 

algjebrën lineare (matrica, vektorët, shumëzimit matrice-vektor), 

dhe probabiliteti bazë (variablave të rastit, pronat bazë të 

probabilitetit). Njohuri themelore (derivatet dhe derivatet e 

pjesshme), do të jetë e dobishme dhe do të japë studentëve 

intuitat shtesë në lidhje me algoritme, por nuk është e 

nevojshme për të perfunduar plotësisht këtë kurs. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i 

ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. 

Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në module, duke 

përfshirë studimin e pavarur 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

50% course work dhe Provimi Final 50% 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

60 ore mesimore , dhe 90 ore studim i pavarur.  

Literatura. 

3Z2 Anglisht per 

shkenca kompjuterike 

III 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Studentët do të mësohen në nivelin e lartë të gjuhës angleze 
duke praktikuar shqiptim, aftësitë e shkrimit, punën në 
përmirësimin e të dëgjuarit dhe të kuptuarit e te folurit anglisht 
e tyre. Studentët do të studiojnë teknika bisedimeve dhe 
praktikojne këto teknika me anë të dialogut të strukturuar, 
improvizimi e dialogut dhe bisedave praktikë ne palë. 
Literatura. 
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• Opportunities Intermediate Student book, Michael Harris 
• Opportunities Intermediate Language Powerbook, Michael 

Dean, Elizabeth Sharman, Anna Sikorzynska and Hanna 
Mrozowska 

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

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë 
në gjendje të:  
• Të fitojnë njohuri të avancuara te Përgjithshëme anglisht.  
• Ato do të jenë në gjendje të aplikojnë aftësitë e leximit, për të 
interpretuar tekstin për konkluzione, qëndrime dhe stilet, për të 
nxjerr një përfundim kuptime nga konteksti, për të zhvilluar 
studentët avancuar aftësive për të shkruar për të mundësuar ata 
që të përgjigjen në të dhëna aplikuar informacion për një detyrë 
të caktuar, për të nxjerrë, për të zgjedhur, të përmbledhë 
informacionin në një sërë aktivitetesh të shkruarit, si ese, 
artikuj, raporte;  
• Të zhvillojë nivelin e përparuar në aftësitë e të dëgjuarit dhe për 

të mundësuar atyre të kuptojnë dhe të aplikojnë informata 

specifike nga input; për të zhvilluar studentët 'aftësitë e të folurit 

për të mundësuar atyre që të përdorin gjuhën e përgjithshme, 

shoqërore dhe profesionale, për të negociuar, raport, shpjegojnë, 

përmbledhë dhe të zhvillojnë një diskutim; 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat përfshijnë ligjeratat ne klasë dhe praktika të 

vazhdueshme. Përveç kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e 

diskutimit, punën e kolegëve dhe të punës në grup. Do të ketë 

disa projekte individuale dhe grupore të cilat më pas do të 

paraqiten në klasë. Studentët do të përfundojë ne menyre 

individuale në klasë detyrat si dhe detyrat e rregullta formale të 

shtëpisë 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

• Projekti ne grup 50% , Provimi: 50%  

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur 

Literatura. 
• Viney, P & Viney, K. (1989) Grapevine.. Oxford University 

Press. Grant, D. & McLarty, R. (2003) Business Basic. 

Oxford University Press Greenall, Swan (1997) Effective 

Reading. CUP  

 

 

3Z3. E-Biznesi 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 

• Tendencat e konsumit të fokusuar ne e-bizneset duke 
përfshirë tregjet agreguara pakicë, peer-to-peer, biznes-me-
konsumator, dhe marketingu viral.  

• Arkitektura e sherbimit dhe ofrimit përfshinë sigurinë, 
kullimin dhe balancimin e ngarkesës.  

• Trendet në konvergjencë përfshirë implikimet e pajisjeve 
mobile, televizion interaktiv dhe të ofrimit të multiplatforme.  

•  Çështjet e Integrimit, të menaxhimit të përmbajtjes dhe 
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standardet XML.  

• Krijimi i një dyqan online duke përdorur një nga mjediset  e-
commerce, duke përfshirë menaxhimin e përmbajtjes dhe 
ndjekja e përdoruesit.  

• Studimet e rasteve të sipërmarrjeve të suksesshme dhe të 
pasuksesshme dhe bizneset e vogla identifikimin, tregut dhe 
njerëzit arsyet teknike për sukses. Mësoni nga dështimi.  

• sociale, ligjore dhe çështjet etike të e-biznesit. 

      Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 

• Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do 
të jenë në gjendje të:  

• Vlerësoni teknologjite, komponentët dhe tendencat e 
teknologjisë, duke përfshirë sigurinë, standardet dhe CRM që 
lejojnë krijimin dhe dërgimin e e-bizneseve dhe të sistemeve 
të e-biznesit.  

• Krijimi dhe menaxhimin ne një dyqan prototip e-commerce 
duke përdorur mjete on-line brenda një mjedisi.  

• Analizimi i mundësive teknike dhe pengesat në krijimin e e-
bizneseve.  

• Aplikoni mjetet dhe teknikat e duhura për të hartuar një 
arkitekturë e-biznesit.  

• Kuptoni në detaje çështjet sociale, ligjore dhe etike të on-line 

të biznesit. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

• Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi 

të ligjëratave, ushtrimeve seminarit, punë laboratorike 

praktike të bazuara, veprimtarisë në bazë grupi dhe të 

studimit të pavarur. Leximi i drejtuar dhe një studim rasti do 

të përdoren për të mbështetur procesin e të mësuarit 

• .Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

• 100% coursework,  

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

• 30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 

pavarur 

Literatura. 
• Kalakota, R. and Robinson, M., (July 1999) E-Business, 

(Addison Wesley Longman Publishing Co) ISBN: 0201604809 

• Reynolds J, (October 2000), The Complete E-Commerce 

Book: Design, Build & Maintain a Successful Web-based 

Business, CMP Books; ISBN157820061X 

 

 

4O1. Grafika 

kompjuterike dhe 

procesimi i imazheve 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është që të jep informacion në lidhje me 
studentët per bazat e grafikes kompjuterike: pasqyrimin 
tubacionin, modelimin gjeometrik, koordinimin e sistemeve dhe 
transformimeve, ndriçimin dhe mbrojtjen nga drita, hartë me 
cilësi  
Bazat e përpunimit të imazhit: Digjitalizimi dhe marrja e 
mostrave teorema, gri dhe ngjyra imazhet (modele me ngjyra), 
sekuenca imazhi, operacionet pikë (shkallë, Plains), filtra në 
domenin hapësinor dhe frekuenca, nxjerrja ne funksion, 
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segmentimit dhe klasifikimi i imazhit 

 Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do të 
jenë në gjendje të:  
• Kuptojnë dhe bëjnë dallimin në mes të parimeve dhe teknikave 
të fushat e kompjuterike Grafika dhe të Digital Image Processing 
kryesore.  
• Demonstrojnë të kuptuarit të, dhe kompetenca në, zbatimin e 
këtyre parimeve  
• Kuptojnë se si Computer Graphics dhe Digital Image 
Processing janë aplikuar në të vërtetë, aplikimet moderne.  
• Zbatimi i procedurave të ndryshme të përpunimit të imazhit të 

tilla si shkallë, rotacionit, përkthimi dhe filtrimin. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihet nga një kombinim i ligjeratave 

dhe seminareve. Studentët do të pritet për të kalojne një total 

prej 150 orë në modulin duke përfshirë studimin e pavarur. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

40% Coursework, 60% Provimi Final 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike  dhe 90 ore studim i 

pavarur 

 

Literatura. 
• Foley J.D. and Van Dam, A., Fundamentals of Interactive 

Computer Graphics, Revised Edition, Addison Wesley 
Publishing, 1984. 

• Fundamentals of Computer Graphics, Peter Shirley, Michael 
Ashikhmin, Steve Marschner 

• Image Processing: The Fundamentals by Maria Petrou 

 

4O2. Databaze e 

avancuar 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Ky kurs ofron karakteristika më të përparuara të bazave të të 

dhënave të projektimit, administratës, dhe aplikimeve. Temat 

përfshijnë modelimin e avancuar e të dhënave dhe të projektimit, 

zbatimit, skriptimin e bazës së të dhënave, transaksionin e bazës 

së të dhënave, të sigurisë bazës së të dhënave, mirëmbajtjen 

bazës së të dhënave, dhe depo të dhënave. Për më tepër ky kurs 

siguron përdorimin e të dhënave të avancuara në Dynamic Web 

Aplikacionit. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Studentet duhet të jenë në gjendje të kuptojnë dhe të 

përshkruajnë modelet aktuale bazës së të dhënave dhe 

teknologjive. Për të hartuar dhe zbatuar zgjidhje të bazës së të 

dhënave relacionale për aplikimet e përgjithshme. Për të 

zhvilluar Scripts bazës së të dhënave për manipulim të të 

dhënave dhe administrimin e bazës së të dhënave. Për të 

kuptuar dhe për të kryer detyrat e përbashkëta të administratës 

se databazes, të tilla si monitorimi bazës së të dhënave, akordimi 

performancës, transferimi i të të dhënave, dhe të sigurisë. Për të 

kuptuar konceptet dhe praktikat e magazinës së të dhënave dhe 

OLAP. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat mësimore janë një kombinim i ligjeratave, ushtrimeve 
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laboratorike/praktike pune e bazuar ne studim të pavarur. Gjatë 

këtij kursi secili student duhet të shfajësoj tre ushtrime të vogla 

laboratorike. Studentët do të pritet për të shpenzuar një total 

prej 150 orë në modulin përfshirë studim të pavarur. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

30%  nga 3 Lab. Projektet , 30 % Gjysem Provimi 40% Provimi 

Final. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 

pavarur 

Literatura. 
• Database Modeling and Design, Fifth Edition: Logical Design 

(The Morgan Kaufmann Series in Data … by Toby J. (2011) 

• Database Administration: The Complete Guide to DBA 
Practices and Procedures (2nd Edition) (Addison-Wesley 
Professional 2012) 

 

4O4. Metodat e 

kerkimit 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 

• Natyra e hulumtimit: Çfarë është hulumtimi? Roli i 
mbikëqyrësit. Përzgjedhja Tema dhe qëllimi. Rëndësia e 
teorisë dhe lidhjet në mes teorisë dhe praktikës. Fizibilitetit 
dhe vlera. Implikimet organizative, ligjore, sociale dhe etike.  

• Kërkimi Literatura: Planifikimi dhe ndërmarrja e një kërkim 
letërsisë.  

• Research approaches: Objektivat e Kërkimit, metodologjisë, 
koncepteve mbështetje teorike, Kuadri. Filozofi të ndryshme 
kërkimore, induktive dhe deduktive qasje kërkimore. 
Hulumtimi kuantitativ dhe kualitativ, etj  

• Metodat e mbledhjes së të dhënave dhe analizës: Teknikat 
për mbledhjen e të dhënave primare duke përfshirë 
vëzhgimin, grupet e fokusit, (strukturat, gjysmë të 
strukturuara) intervistave dhe pyetësorëve. Burimet e të 
dhënave dytësore. Teknikat e analizës kuantitative (p.sh. 
teknikat grafike dhe statistikore) dhe teknikat cilësore (p.sh. 
përputhen model dhe ndërtimin shpjegim  

• Prezantimi i gjetjeve të hulumtimit: strukturën disertacion. 

Inkuadrim kontekstin akademik. Konventa për citim dhe 

citate. Stilin e të shkruarit. Reflektim kritik, analiza kritike, 

argumenti dhe qartësia e mendimit.  

•  

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 

• Zgjidh dhe justifikojë një temë kërkimore.  

• Formulimi i strategjive për hulumtim të suksesshëm në një 
shumëllojshmëri të settings.  

• Zgjidhni të shfrytëzoni metodat e duhura hulumtuese në 
mënyrë efektive për të mbledhur të dhëna për të përmbushur 
dy kërkesat akademike dhe organizative. Komunikoni 
rezultatet e hulumtimit në një mënyrë të përshtatshme.  

• Menaxhon një projekt kërkimor dhe të kuptojnë teknikat 

përkatëse dhe mjetet e nevojshme në mënyrë që të sjellë atë 

në sukses në kohë dhe brenda kufijve të çmimeve. 
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• Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të 

ligjëratave, ushtrimeve seminarit, aktiviteti në bazë të grupit dhe 

studim të pavarur 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

In-course assessment: 100%  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore mesimore dhe 90 ore mesim i pavarur.  

Literatura. 
• Cornford, T. & Smithson, S. (2005), Project Research In 

Information Systems: A Student's Guide, Macmillan 
• Core Text: Sharp, J.A., Peters J and Howard, K. (2002), The 

Management of A Student Research Project, Third Edition 
(Gower) 

Recommended Reading:  

• Creswell, J. W. (2002), Research Design: Qualitative, 

Quantitative, and Mixed Methods Approaches, Sage.  
 

 

4Z2. 3D modelimi dhe 

animacioni 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Objektivi i ketij kursi eshte qe tju jep studenteve njohuri 
themelore ne modelim dhe animacion. Kjo lende meson bazat 3D 
poashtu edhe shfrytezimin e 3D programeve. Termet teknike  
dhe teknikat jane te pershkurar dhe transferuar ne perdorim 
praktik nga modelimi 3D ii objketeve. Pas formimit te texturing 
ndodh (kjo është përcaktimi i sipërfaqes së objektit). 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  

Te kete njohuri te përgjithshme ne Teknologjine e Modelimit Full 

Animacionit, te perdor kete teknologji ne kuader te modelimit 3D 

te objekteve per te implementuar nje animacion te thjeshte me 

programin 3D 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të 

ligjëratave, projekteve individuale dhe studim të pavarur 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

100 % Projekte indviduale 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

• 30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i 
pavarur 

Literatura. 
• Ablan, D.  (2005) Inside Lightwave 9 - Signature.  Chicago, 

USA 
• The Art of 3D Computer Animation and Effects, Isaac Kerlow 

 

4Z3. Marketingu online 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është që të bëjë studentët të aftë për të 
identifikuar nevojat e konsumatorëve, dhe të mësojë ata të 
komunikojnë meinformacione rreth produkteve dhe shërbimeve 
për klientët potencial. Kurset përfshijnë studimin në fushën e 
hulumtimit të marketingut, marrëdhënieve me publikun, sjelljes 
konsumatore dhe marketingut ndërkombëtar. Individët duhet të 
zhvillojnë aftësitë krijuese, analitike dhe lidershipit të 
funksionojë në këtë fushë 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
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Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
organizojnë dhe të planifikojnë fushatat reklamuese efektive, 
duke përcaktuar kërkesën e publikut për shërbimet dhe 
produktet. 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të 

ligjëratave, projekteve individuale dhe studim të pavarur 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

50% from individual project and 50 % Final Exam 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

• 30ore projekte individuale, 30 ore laboratorike dhe 90ore 
studim i pavarur.  

Literatura. 
• The McGraw-Hill 36-Hour Course: Online Marketing 

(McGraw-Hill 36-Hour Courses) by Lorrie Thomas 
• Marketing in the Age of Google: Your Online Strategy IS 

Your Business Strategy by Vanessa Fox 

 

5O1.  

Inteligjenca artificiale 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
 
Kjo është një hyrje në teorinë dhe praktikën e inteligjencës 
artificiale. Mbulon fusha të tilla si arsyetimin nën pasigurisë, të 
mësuarit, gjuha natyrore, vizion dhe robotikë.  
Kursi gjithashtu shpjegon disa nga idetë më të fundit në këtë 
fushë, duke memory-bounded search, global ontologies, dynamic 
belief networks, neural nets, inductive logic programming, 
computational learning theory dhe reinforcement learning. 
 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
 
Ky kurs do t'ji  përgatisë studentet për të kuptuar se si AI mund 
të përdoret në punën tuaj, dhe  do ti përgatisë për të marrë 
kurse të avancuara dhe të fillojnë të punojnë në projekte 
kërkimore AI. Një tjetër objektiv është që të sigurojë nxënësit me 
përvojë duke përdorur teknika AI. Drejt këtij qëllimi, studenti do 
të ketë edhe mundësinë për të programuar varietet të teknikave 
AI, si dhe për t'u përqëndruar në një projekt AI gjatë një pjesë të 
konsiderueshme të kursit.  
Deri në fund të kursit, studentet duhet të ken njohuri të 
përgjithshme për  AI. Studentet duhet të jenë në gjendje të 
njohin kur teknikat AI janë të nevojshme për të zgjidhur një 
problem.  
 
 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

 
Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të 
ligjëratave, projekteve individuale dhe studim të pavarur. 

 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Detyrat e shtëpisë dhe detyrat e programimit: 25%  

Projekti: 25%  

Provimi përfundimtar: 50% 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

15 orë mësimore , 15 orë në laborator dhe 45 orë studim të 

pavarur. 
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Literatura. 
• Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Stuart 

J. Russell 

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

5O2. 

Zhvillimi I Lojerave 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
 
Ky kurs përmban të gjitha elementet relevante të shpikur dhe të 
programimit te një loje 2D.  
Temat përfshijnë grafikë 2D, animacion, interaktivitet dhe UI, të 
shëndoshë, platformë 2D, collision, AI, scripting, këmbëngulja. 
 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Ky kurs do të përgatisë studentët që të përdorin mjete të 
ndryshme dhe metodat se si të Programohen lojra. 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të 
ligjëratave, projekteve individuale dhe studim të pavarur. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

100 % Projekti  

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

15 orë mësimore , 30 orë në laborator dhe 55 orë studimi të 

pavarur. 

Literatura. 
• The Game Maker's Apprentice: Game Development for 

Beginners by Jacob Habgood and Mark Overmars 
• The Game Maker's Companion by Jacob Habgood and Nana 

Nielsen 

 

5O3. Cloud Computing 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Ky modul ofron një praktike mbi studimin gjithëpërfshirës të 
koncepteve Cloud dhe të aftësive të gjithë modele të ndryshme të 
cloud shërbimit duke përfshirë Infrastrukturën si një shërbim 
(IaaS), Platforma si një shërbim (PaaS), Software si një shërbim 
(saas), dhe Biznes Procesit si një shërbim (BPaaS). IaaS tema të 
fillojë me një të detajuar studiojnë evoluimin e migrimit 
infrastrukturës qaset nga VMWare / Xen / KVM Virtualization, 
të Virtualization adaptive, dhe Cloud Computing / on-kërkesës 
burimet sigurimin. PaaS mbulojnë një të gjerë Gama e 
platformave shitësi Cloud, duke përfshirë ligjet, Google App 
Engine, Microsoft kaltra, eukalipt,  
OpenStack dhe të tjerët, si dhe një studim të detajuar të 
shërbimeve të lidhura platformë të tilla si shërbimet e 
magazinimit  
se levave Google Storage, Amazon S3, Amazon Dynamo, ose 
shërbime të tjera për qëllim për të siguruar Menaxhimin e 
burimeve dhe aftësive monitoruese. MSA dhe PaaS e mbuluara 
në modul do  
njoftojn studentët me përdorimin dhe mbajtjes se aplikimet dhe 
proceset në dispozicion në Cloud. Moduli përfshin gjithashtu  
modelin e sigurisë dhe sfidat e lidhura dhe delves në zbatimin 
dhe mbështetjen e Lartë. 
Computing Performance dhe Big dhënave mbështetëse e aftësive 
në cloud. Studentet do të mësojnë se si të konfigurojn dhe të 
programojn shërbimet e IaaS. Ata gjithashtu do të mësojnë se si 
të  
zhvillojnë aplikacione Cloud-bazuar software në krye të 
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platformave të ndryshme cloud, si të integrohen Shërbimet e 
nivelit të aplikimit ndërtuar në platformat heterogjene Cloud. 
 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Njohurit teknike qe ofrohen në kursin mbi aspekte të ndryshme 
të resë do të ndihmojë pjesëmarrësin në kuptimin e funksionimit 
të re brenda dhe jashtë. Kjo do të ndihmojë më tej në dhënien e 
ekspertizës së nevojshme të kërkuara nga industria. 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i 
ligjëratave, të mbikëqyrur punën praktike dhe të pavarur të 
studimit / praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e 
kontaktit (leksion dhe laborator) është në dispozicion. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
30 orë mësimore, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të 
pavarur. 
Literatura 
Tanenbaum and van Steen, Distributed Systems: Principles and 
Paradigms, 
Pearson, 2007. 
ƒ Jean Dollimore, Tim Kindberg, George Coulouris, Distributed 
Systems: 
Concepts and Design, Fourth Edition, Addison Wesley, 2005. 
ƒ Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron, 
Computer Systems: A Programmer's Perspective, Prentice Hall, 
2003. 
ƒ Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design: 
The 
Hardware/Software Interface, Fourth Edition, Morgan 
Kaufmann/Elsvier. 
ƒ Jason Venner, Pro Hadoop, Apress, 2009 

 

 

5O4. Projekt 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është të mësojë studentët qe të njihen me punen 
në ekip, i cili zgjidh problemet në fushë të veçantë të 
specializimit. Pas strukturimit të projektit, rezultatet e projekti te 
kompletuar do të shpërndahen në mesin e anëtarëve të ekipit.  
 
Bashkëpunimi në kërkimin shkencor dhe zhvillimin projekt 
industrial 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Studentët do të fitojnë aftësitë e nevojshme kur punojnë në një 
environment. Studentet industrial merrin njohuri per Aplikimin 
e njohurive ne projekt-menaxhimit, Transferimi i specializuar 
brenda një projekti të aplikuar, përmbajtjen shtesë të 
mësimdhënies sipas fushave të veçantë të specializimit.  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat mësimore janë një kombinim i punës praktike të 

projektit dhe studimit të pavarur. Gjatë këtij kursi secili nxënës 

duhet për të punuar një projekt të madh. Studentët do të pritet 

për të shpenzuar një total prej 315 orë studim të pavarur. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

100% Projek` 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
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15 orë laboratorike dhe 300 orë studimi të pavarur 

Literatura. 
Varur nga detyra e projektit 

 

5Z1. Takimet dhe 

negociatat 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
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 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Studentët do të fitojnë aftësitë e nevojshme për të negociojë dhe 
për të diskutuar në anglisht. 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat mësimore janë një kombinim i teorisë, punës praktike të 

projekteve dhe studimit te pavarur.`  

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

100 % Provimi Final 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 orë mësimore, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të 
pavarur. 

Literatura. 
• The Negotiation Fieldbook, Second Edition: Simple Strategies 

to Help You Negotiate Everything by Grande Lum 
• 9 Ways to Create a Win-Win Negotiation with Speakers 

(Meeting Planning) by Jeff Davidson 

 
 

 

 

 

 

 

 

5Z2. Sigurimi i cilesise 

se software 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Në këtë kurs studentët do të jenë të njohur me temat e 
mëposhtme: faktorët e cilësisë së software, komponentët e 
sistemit SQA, Zhvillim dhe cilësisë planet, strategjitë testimi 
Software, zhvillimin Test-shtyrë, menaxhimit Konfigurimi  
Metrics cilësisë Software 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë 

në gjendje të:  

• Zgjidhni një qasje të përshtatshme për zhvillimin e 

softuerit dhe të sigurimit të cilësisë software (SQA) për 

situata dhe organizata të ndryshme.  

• Përdor njohuritë e tij / saj dhe per të kuptuarit dhe 

siguruar  cilësisë për të ndërmarrë një sërë detyrash 

SQA(p.sh. të zhvillojnë plane të cilësisë apo vlerësim të 

cilësisë software duke përdorur metrics)  

• Diskuton aspektet teorike të SQA pa iu referuar burimeve 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të 
ligjëratave, seminareve, ushtrime në klasë dhe studimit të 
pavarur. Studentët do të pritet për të shpenzuar një total prej 
150 orësh, duke përfshirë studimin e pavarur 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Punim 50%, Provimi Final: 50% 
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Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 orë mësimore , 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të 
pavarur. 

Literatura. 
• Galin, D., (2004) Software Quality Assurance - From theory to 

implementation (Harlow: Pearson Education Limited) 
• Gillies, A.,Software Quality: Theory and Management, 2nd ed. 

(London: International Thomson Computer Press) 

• Schulmeyer, G. Gordon and McManus, James I. (Eds)  

Handbook of software quality assurance, 3rd ed. (Upper 

Saddle River, N.J.: Prentice Hall) 

5Z3. Kerkimet 

operacionale 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Problemet e persaktimit kohor jane te shqetësuar me sigurimin e 
përdorimin më të mirë të kohës dhe burimeve do të përdoren për 
të futur konceptin e një rrjeti dhe një algoritmi.  
Studentët do të inkurajohen që të përdorin metoda në kontekste 
praktike për të ndihmuar përmirësimin dhe vlerësimin e tyre të 
marrëdhënieve në mes teknikave matematikore dhe situatave 
reale. Kjo njësi përmban shembuj të problemeve të cilat bërë 
lidhjet në mënyrë që të minimizohet një sasi të tilla si gjatësia 
ose kosto.  
Teknikat për të gjetur rrugëdalje e shkurtra / afatet do të 
shqyrtohet në kontekste praktike. për shembull, duke kërkuar 
në rrugët e ofrimit për shitje njerëz, ciklit optimale të prodhimit 
të një makine. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do të 

jenë në gjendje të:  

Përdorin metoda praktike për të ndihmuar përmirësimin dhe 

vlerësimin e tyre të marrëdhënieve në mes teknikave 

matematikore dhe situatave reale.  

Vlerësojmë gamë të gjerë të konteksteve në të cilat teoria grafik 

mund të zbatohet dhe të zhvillojnë një kuptim sesi një sërë 

problemesh mund të reduktohet në një format të përbashkët, të 

bëjë lidhje në mënyrë që të minimizohet një sasi të tilla si 

gjatësia apo kostoja.  

Konsideroni kërkesat kompjuterike të algoritmeve dhe një 

kuptim se kur të përdorin metoda deduktive do të zhvillohen, 

Demonstrojnë aftësitë kryesore të zbatimit të numrit, 

komunikimit dhe zgjidhjes edhe pse në-kurs detyra problemit. 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Punë  individuale dhe grupore  

Detyrat, bazuar në studimin e pavarur dhe mbi aktivitetet e 

seminarit. Studime te pavaruara 90 ore. Studentët pritet të 

kalojnë një total prej 150 orë në lende, duke përfshirë studimin e 

pavarur 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

• Vlersimi gjat lendes 50%. provimi me liber te  50% 

 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 orë mësimore, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të 

pavarur. 

Literatura. 
• Anon (1994) “Networks student text and unit guide” Pub. 
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Cambridge University Press {ISBN 0521467888}  

 

6O1. Kompjutimi 

mobil 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është që të japë informacion në lidhje me 
studentët kufizimeve teknike dhe të tjera informatikë celular, 
Mobile: automjeteve informatikë dhe flotës informatikë pajisjeve 
portative informatikë. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do të 

jenë në gjendje të:  

 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat mësimore janë një kombinim i Teorisë, detyrat e 

shtëpisë dhe studim i pavarur 

Evaluation methods and passing criteria: 

Coursework: 50%, Provimi Final: 50% 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

• 30 orë mësimore, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të 

pavarur. 

Literatura. 
• Mobile Computing, Raj Kamal 
• Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile 

Applications with UML and XML, Reza B'Far 

 

6O2. Siguria ne –IT 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është që të japë informacion në lidhje sistemet e 
informacionit, bazave të të dhënave dhe të shpërndarë 
aplikacionet në rrjet janë bërë të përhapur në botën e sotme 
tregtare, organizatat dhe individët njohin rëndësinë e sigurisë 
për sistemet inxhinierike, funksionimin dhe administrimin.  
Kjo lend kryesisht do të merret me sigurinë e nivelit të aplikimit. 
Kjo përfshin çështjet e mëposhtme:  

• Bazat e kriptografisë  
• Primitives kriptografike  
• Protokollet kriptografike  
• User Authentication  
• Access Control  
• Menaxhimi i Sigurimit  
• Software të Sigurimit dhe Coding Secure  
• Faktori njerëzor në Siguri 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do të 

jenë në gjendje të:  

• Përdorni metoda dhe algoritme të ndryshme kriptografike  

• Për të aplikuar nivele të ndryshme të sigurisë dhe 

protokollet e legalizuara dhe kontrollin e qasjes.  

• Për të zhvilluar algoritme kriptografike të reja 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të 
ligjëratave, projekteve individuale dhe studim të pavarur 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

50 % Project, 50 % Final Exam 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 orë mësimore orë, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të 
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pavarur. 

Literatura. 
• IT Security Metrics : A Practical Framework for Measuring 

Security & Protecting Data,  Lance Hayden 
• Computer and Information Security Handbook (The Morgan 

Kaufmann Series in Computer Security) by John R. Vacca and 
John R. Vacca 

 

6O3. Sistemet e 

shpërndara 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është që të japë informacion në lidhje  

• Emërtimin, Sinkronizimi  
• Konsistenca dhe përsëritje  
• Faji Sigurimit Tolerancë  

• OSI-Open Standard Interface, protokollet e rrjetit, 
Ethernet, fizike dhe shtresa MAC, të sigurisë e rrjetit dhe 
sistemeve të shpërndara. 

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet 
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do të 

jenë në gjendje të:  

Kuptojnë dhe të shpjegojë konceptin e komunikimit  

Të kuptojnë dhe shpjegojnë protokollet layered dhe OSI  

Kuptojnë dhe të shpjegojë sigurinë e rrjetit  

Mëso nga vetë-studim duke përdorur tekstet e kursit dhe të 

përdorni softuer mjetet e modelimit  

Jepni kontributin tuaj për diskutim mbi aspektet e rrjeteve 

zonës lokale dhe të gjerë dhe gjithashtu për diskutim në sistemet 

e shpërndara 

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies: 

Metodat e mësimdhënies janë me ligjërata, seminare, ushtrime 

dhe punë të animuar.  

Studentët do të duhet për të shpenzuar një total prej 150 orë në 

modulin përfshirë studim të pavarur. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Seminar Works: 30% , Final Exam : 70%,   
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 orë mësimore orë, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të 
pavarur. 

Literatura. 
• A.Tannenbaum, Distributed Systems: Principles and 

Paradigms, Pearson 2008 
• George Colouris, Distributed Systems: Concepts and Design, 

Addison Wesley, 2005 

 
 

 



4.5. Programi : Teknologjitë e Informaionit dhe 

Telekomunikimi 

  

Përshkrimi (emërtimi) i programit 

akademik 

Teknologjitë e Informacionit dhe 

Telekomunikimi 

 

Niveli i kualifikimit sipas NQF  

(me shkurtesat BA, MA, PhD, program i 

doktoratës, kurs universiteti, certifikatë 

apo diplomë profesionale) 

6 , BA 

Shkalla akademike ose emri i diplomes i 

shkruar ne formën e plotë dhe në 

formën e shkurtuar 

Baçelor në Shkencat Kompjuterike  

(B.Sc)  me koncentrim në :  

Teknologjitë e Informacionit dhe 

Telekomunikimi 

 

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject 

Area Codes (ESAC)  

11.3 

Profili i programit  akademik 

(specializimi)  

Teknologjitë e Informacionit dhe 

Telekomunikimi 

 

Target grupi Studentët të cilët kanë mbaruar shkollën 

e mesme dhe kanë interes në Teknologji 

Periudha minimale e studimeve 3 Vite (6-Semestra) 

Forma e studimeve (rregullt, 

korospondencë, distance learning etj.)  

Rregullt 

Numri i kredive ECTS (total dhe për vit) Total 180 ECTS  / 60 ECTS për Vit 

Modulet / Lëndët(emërtimet) Semestri I 



 

 

Matematike 1 

Programim 

Teknologjia Dixhitale 

Bazat e bartjes se Informacionit 

IT dhe Ndermarrësia 

Anglishtja për Shkencat Kompjuterike I 

Hyrje në Rrjeta 

Semestri II 

Algorithmet dhe Strukturat e te Dhenave 

Microcontrolleret 

Sensoret dhe Interfejset 

Arkitektura e Kompjutereve dhe SO 

Anglishtja për Shkenc. Kompjuterike II 

Hyrje ne Web-Gjuhet dhe Teknologjite 

Biznesi Elektronik 

Semestri III 

Metodat e Transmetimit 

Analiza e Orientuar ne Objekte dhe Dizajni 

Inxhinieringu Softuerik 

Pajisjet Elektronike 

Anglishtja për Shkenc. Kompjuterike III 

Sistemet Operative dhe Menaxhimi I 

Sistemeve  

Kerkesat ne Dizajnimin e Sistemit 

Semester IV 

Teknologjia TCP/IP  

Matematika Diskrete 

Authentifikimi dhe Kriptografia 

Metodat e Hulumtimit 

Anglishtja për Shkenc. Kompjuterike IV 

Ndërveprimi i njeriut-kompjuter  

Web Design 

Semester V 

Sistemet e bazave te te Dhenave 

Siguria ne IT-Rrjetat 

Teknologjia e avancuar e IP-ve dhe rrjetave 

Mjetet për Siguri ne Internet 

Menagjimi Cilesor 

Sistemet Operative dhe menagjimi I 

sistemeve 

Kërkesat në Dizajnimin e Sistemit 

Semester VI 

Përmbajtja dinamike të Web-Inxhinierisë 

Konceptet e Telekomunikacionit Mobile 

Cloud computing 



 

 

Projekti Final 

 

Numri i vendeve per studim 200 studentë 

Personi i autorizuar per programin 

studimor 

Dr.techn. Artan Dermaku , Dekan 

 

Personeli permanent shkencor/artistik  

personneli (numri per kategori te stafit) 

 

 

 

 

  

9. Dr.Sc. Artan Dermaku 

10. Dr.Sc.Xhevahir Bajrami 

11. Dr.Sc. Ercan Canhasi 

12. Dr.Sc.Mimoza Dugolli 

13. Dr.Sc.Malush Mjaku 

14. Dr.Sc.Samedin Krrabaj 

15. Dr.Sc.Naim Baftiu 

16. PhD.C. Zirije Hasani 

 

Pagesa Sipas Rregullores së Universitetit 

 

2.2 Arsyeshmeria e programit për tregun e punës (te ofrohen fakte për hulumtimet e 

tregut te punës);   

Ky eshte një vlerësimi i sektorit të informacionit dhe teknologjive të komunikimit (TIK) 

në Kosovë, i kryer me kërkesë të USAID / Kosovë.Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të 

vlerësojë mundësitë për USAID në mbështetje të sektorit TIK në Kosovë. Ky sektor 

përfshin disa fusha të biznesit duke përfshirë telekomunikacionin, një shumëllojshmëri të 

shërbimeve që lidhen me zhvillimin, customization dhe përdorimin e software dhe 

hardware dhe shërbimeve dhe produkteve që janë dorëzuar përmes telekomunikimeve 

(zerit  dhe të dhënave) permes rrjeteve. 

4 Cilat jane nevojat e tregut të punës të inkorporuara në këtë program 

studimor ? 

Aktualisht për këtë program studimor nuk ka hulumtime signifikante në tregun e 

punës. Megjithatë, ekziston një vlerësim i sektorit të teknologjive të informacionit 

dhe të komunikimit (TIK) në Kosovës e  ndërmarur me kërkesë të USAID / Kosovë. 

Sipas USAID-it, shkollat Inxhinierike në Kosovë mund të kenë bazat shkencore, por 



 

 

janë shumë prapa sigurimit te teknologjisë dhe aftësive për tregun e punës. Bazuar 

në analizat e tyre edhe pse Sektori IT aktualisht ofron vetëm ndikim të vogël 

potencial ekonomik, TIK është një sektor premtues me një ndikim të madh në 

zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Kosovës. Ekziston numër i madh i kompanive në 

Kosovë dhe në rajon që përdorin përpunimin e të dhënave dhe të teknologjisë së 

informacionit. Prandaj, ky program studimi ka për qëllim që të ju ofrojë këtyre 

kompanive dhe shoqërisë në përgjithësi stafin profesional, me qëllim që ata të jenë 

konkurrues me kompanitë e ngjashme evropiane dhe në mbarë botën.  

- Cilat subjekte / tema do të mësohen e të cilat konsiderohen relevante për tregun 

lokal të punës / ekonomi? 

Programim, Web Design, Software Engineering dhe Software Design, Internet 

Technology, E-Business 

- Cilat (institucione, organizata, kompani) janë punëdhënësit kryesore 

potenciale per të diplomuarit e këtij programi studimi? 

 Kompanite e Zhvillimeve Softuerike(Software development companies) 
 Banke dhe Kompanite tjera Fiananciare 
 Internet service provider (Sherbimet e Internetit) 
 ICT Services (ICT Sherbimet) 

 

2.3 Krahasueshmeria ndërkombëtare e programit;  

 

 Konform Marrëveshjes se Bolonjës dhe në përputhje me standardet evropiane të 

cilësisë 

 Në frymën e misionit dhe vizionit të Universitetit Publik të Prizrenit, dhe në bazë 

të specifikave të programit te Shkencave Kompjuterike, 

 Sigurimi i studimeve të cilësisë të bazuar në praktikat më të avancuara 

ndërkombëtare është objektivi kryesor i këtij Fakulteti. Procesi për arritjen e 

këtij objektivi realizohet duke u ndërtuar mbi Marrëveshjen e Bolonjës, 

standardeve evropiane të cilësisë, dhe institucioneve tjera akademike 

ndërkombëtare. Plani i Studimit i Fakultetit të Shkencave Kompjuterike është 

harmonizuar me planet studimore të këtyre universiteteve: Universiteti 

Kingston, Universiti Teknik i Vjenes, Universitetit Johannes Kepler në Linz, 

Imperial College në Londër, si dhe Universitetit të Teknologjisë se Muenchenit. 

 



 

 

Për krahasueshmërinë lokale të programit është marrë në konsiderate Universiteti 

Publik i Prishtines, Gjilanit , si dhe programet e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin 

AAB , UBT dhe Iliria. 

Ka disa Universitete dhe Kolegje në Kosovë të cilat ofrojnë programe të ngjashme në 

Shkenca Kompjuterike , por asnjëri prej tyre nuk ofrojnë një 

përqendrim(specializim) të duhur , si Universiteti i Prizrenit . 

• Universiteti i Prishtinës ( FSHK si dhe FIEK - Departamenti i Shkencave 

Kompjuterike ) ofron Programin Bachelor në Shkenca Kompjuterike , por me një 

Curriculum të vjetër dhe me njohuri të përgjithshme dhe pa ndonjë fushë të 

përqendrimit (specializimit) . 

• Asnjë nga institucione private si AAB , UBT-së dhe Iliria nuk ofrojnë 

specializimeve në Web -Design e as Informatikës në Ekonomi . 

Prandaj programet e Shkencave Kmpjuterike të ofruara në Universitetin e Prizrenit 

janë të vetmet programe të tilla në Kosovë , dhe janë risi në shoqërinë e Kosovës . 

Për një krahasueshmëri më të detajuar shiko tabelën e mëposhtme3 

2.4 Grupi (target) qe i dedikohet programi; 

Të diplomuarit e programit "Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit" pritet 

që të punësohen në sektorin e zhvillimit të telekomunikacionit dhe software-ve në 

pozita drejtuese të cilat kërkojnë një kombinim të njohurive të specializuara dhe 

ndërdisiplinore. 

2.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit 

(misionit);  

Misioni i këtij programi studimor është të promovojë studimin e Shkencave 

Kompjuterike duke u bazuar në vlerat evropiane (procesin e Bolonjës) si dhe 

programeve dhe përvojës së tyre. Këto programme janë garancion që studentët tanë do 

të jenë specialistë në fushën e Shkencës Kompjuterike, me fokus kryesor në fushen e 

Informacionit dhe Telekomunikimit. 

                                                        
3 Per programet e Universitetit shiko  linqet e meposhtme: 
   
https://tiss.tuwien.ac.at/curriculum/public/curriculum.xhtml?windowId=8be&key=46100 
   http://www.kent.ac.uk/courses/undergraduate/137/business-information-
technology#structure    

   www.universitetiaab.com 
   www.uni-prizren.com 

https://tiss.tuwien.ac.at/curriculum/public/curriculum.xhtml?windowId=8be&key=46100
http://www.kent.ac.uk/courses/undergraduate/137/business-information-technology#structure
http://www.kent.ac.uk/courses/undergraduate/137/business-information-technology#structure


 

 

2.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve (përshkrimi i shkurte i programit/ 7-

10 fjali); 

Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikacionit nderthuren gjithnjë e më nga 

shume në praktikë. Aplikacionet e reja vazhdimisht dalin në ndërfaqet e sigurta te 

përpunimit të të dhënave dhe të dhënave të komunikimit: nga zgjidhjet për operatorët e 

hekurudhave dhe sistemit te rrugëve, për sigurinë e transferimit të parave elektronike e 

deri në mbështetjen e brendshme të pacientëve dhe të moshuarit.  

Ndërmarrjet dhe autoritetet janë duke përfituar nga rrjetet gjithnjë e më të shume të 

komunikimit si dhe faqet dinamike te internetit, pasi ato janë të nevojshme për 

aplikimet web-interaktiv, sistemet e portalit dhe dyqane online.  

Programi i studimit u ofron studentëve një perspektivëte re, si edhe ekspertizë teknike 

me elemente ekonomike dhe aftësinë për të punuar në një ekip, elemente të cilat janë të 

kërkuara jo vetëm në arsim, por edhe në profesion profesional. 

2.7 Rezultatet e pritura të mësimit (te numërohen se paku 7-10 kompetenca dhe 

kualifikime, njohuri dhe shkathtësi); 

Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat e nevojshme dhe 

njohuri nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të 

aplikojnë njohuritë e fituara përmes tri viteve të studimit, me qëllim për të zhvilluar, 

zbatuar dhe drejtuar drejt studimit Master brenda vendit apo edhe jashtë vendit.  

Me përfundimin e suksesshëm të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, studentët do të 

jenë në gjendje të:  

• Për të zgjidhur problemet komplekse në fushën e programimit  

• Të inkurajojë zhvillimin shkencor dhe teknologjik të shoqërisë  

• Për të qenë konkurrues në mjedisin industrial dhe teknologjik.  

• Të zhvillojë edhe forcën individuale dhe për të përmirësuar kapacitetet e tyre në 

dimensione teorike dhe praktike.  

• Të zhvillojë një kulturë të punës duke i bërë ata të aftë për të qenë pjesë e proceseve 

dhe trendeve moderne në botë. 

2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale te studimit; 

Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, në përputhje me planin e studimeve, përdor një 
kombinim të aspekteve teorike dhe praktike mësimore. Shumica e leksioneve janë të 



 

 

përbërë kryesisht nga pjesa teorikise, si dhe pjesën praktike që mbahet në laboratorët 
tanë. Studentët janë të rekomanduar që nga përfundimi i vitit të dytë akademik të 
aplikojnë për përvojat praktike të fushës së tyre në institucionet dhe organizatat (ose 
për të përzgjedhur një projekt në semestrin e pestë), të cilat janë relevante për zbatimin 
e njohurive teorike dhe praktike.  
Për lidhje të hollësishme midis pjesës teorike dhe praktike të studimit shih tabelën më 
poshtë: 
 
 
 

 Universiti i 

Prizrenit 

Teori (Ligjerata) Praktike 

(Laborator)  

Fakulteti Fakulteti i 

Shkencave 

Kompjuterike 

  

Fusha 1 

(Programi) 

Teknologjite e 

Informacionit 

dhe 

Telekomunikim 

300 ore 

kontakti ne Vit  

700 ore mesimi  

ne Vit  

30 ECTS / Vit 

300 ore kontakti 

ne Vit  

800 ore mesimi  

ne Vit  

30 ECTS / Vit 

 
 
 
2.9 Llogaritja e ECTS-ve; 

Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, studimet Bachelor do të jenë 6 semestra (3 

vjet), me një program i cili ofron një total prej 180 ECTS-ve dhe rreth 4500 orë 

mësimore për kurset. Pas diplomimit jepet  titulli Bachelor i Shkencave (B. Sc). 

Formula e llogaritjes është bazuar në shumën e orëve të leksioneve, orëve Laboratorike 

si  dhe studimit të Pavarur (shih më poshtë) 

𝐸𝐶𝑇𝑆 =  
𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒  𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦 + 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠4 
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2.10. Puna praktike – internshipi (te dëshmohet përmes marrëveshjeve valide me 

partneret e biznesit 

                                                        
4 OtherActivities jane:  koha e konsultimeve , Koha e Provimit, Pergatitjet si dhe 
Aktivitetet tjera te studenteve. 



 

 

Ne jemi të interesuar për të bashkëpunuar me disa kompani të zhvillimit Softuerik 

(Rrota, Virtuo, Komtel, Asseco, Pronet ...), pastaj Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës 

(PTK), kompanitë e Shërbimeve të Internetit (Service Provider) siq janë  (Ipko, Kujtesa), 

si dhe kompani të tjera për biznes siq është  Meridian LLC, e.t.j 

Shumica e këtyre kompanive janë të gatshme të bashkëpunojnë me Universitetin e 

Prizrenit dhe tani më kanë dhënë një angazhim verbal. Një nënshkrim formal i letrës së 

bashkëpunimit është bërë tashmë me kompanitë: 

• Rrota 

• Virtuo 

• Meridian 

Nënshkrimi i kontratave të bashkëpunimit me kompani të tjera është në proces. 

 
2.11. Plani i hulumtimeve për programin/ programet ne vlerësim;  

Për këtë të program studimor hulumtimet shkencore janë një pjesë e rëndësishme. Një 

plan i detajuar me fokuset kryesore si dhe fazat implementuese është një proces në 

vazhdim e sipër dhe në bashkëpunim të ngushtë me departamentet e reja që do të 

krijohen 

2.12. Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve;  

Për kandidatët që aplikojnë për këto programe studimore, do të organizohet një test 

pranimi në lëndët që kanë të bëjnë me programin (Matematikë dhe IT-Bazike), siç 

parashikohet në rregulloren e Universitetit. Nëse Komisioni i angazhuar për rekrutimin 

e Studentëve të rinj 'mendon se ai / ajo plotëson kushtet sipas rregullave të rekrutimit, 

fillon faza e regjistrimit e ndërmarrë nga Zyra e Shërbimit të Studentëve. 

Nëse kandidati paraqet sukses të shkëlqyer (nota mesatare e shkollës së mesme 4.5) ai 

/ ajo do të pranohet pa provim pranues. 

2.13. Pasqyre e programit (te plotësohen te gjitha fushat): 

Plani Studimor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike miratohet nga Senati i 

Universitetit Publik të Prizrenit, sipas propozimit të Këshillit të Fakultetit, siç 

parashikohet në statutin e Universitetit. 



 

 

Programet e studimit që çojnë te dhënia e titullit të Bachelor i Shkencave në Shkenca 

Kompjuterike reflektohen në mbledhjen e kredive sipas Sistemit Evropian të Transferit 

të Kredive (ECTS), për të marrë një diplomë universitare (180 kredite). 

Shuma e kredive dhe mënyra e mbledhjes janë të varura nga kurrikulat e miratuara dhe 

të publikuara. (shih Programet). 

 
Year I 

Semester I Hours/weeks  

Nr. O/E Subject  L E ECTS Lecturer  

1.  O Matematika  1 2 2 6  

2.  O Programimi 2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

3.  O Teknologji Digjitale 2 2 6 Dr.Ercan Canhasi 

4.  O Bazat e bartjes se Informacionit 2 2 6 PhD.C.Nysret Demaku 

5.  E IT dhe Ndërmarrësia 2 2 6  

6.  E Anglisht për Shkenca Kompjuterike I 2 2 6 Dr.C. Nazli Tyfekqi 

7.  E Hyrje ne Rrjeta 2 2 6 PhD.C.Nysret Demaku 

 Total 30  

 
Semester II 

1 M Algoritmet dhe Struktura e të dhënave 2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

2 M Mikrokontrolleret 2 2 6  

3 M Senzoret dhe Interfejset 2 2 6  

4 M Arkitektura kompjuterike dhe Sistemet 
Operative  

2 2 6 PhD.C.Nysret Demaku 

5 E Anglisht për Shkenca Kompjuterike II 2 2 6  

6 E Hyrje në Web Gjuhët dhe Teknologjitë 2 2 6  

7 E Biznesi elektronik 2 2 6  

 Total 30  
 

 

 
Year II 

Semester III Hours/weeks  

Nr. O/E Subject  L E ECTS Lecturer  

1.  O Metodat e transmetimit 2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

2.  O Analiza e Orientuar ne Objekte dhe 
Dizajni 

2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

3.  O Inxhinieringu Softuerik 2 2 6 Dr.Ercan Canhasi 

4.  O Pajisjet Elektronike 2 2 6 Dr. 

5.  E Anglisht për Shkenca Kompjuterike 
III 

2 2 6 Dr.C. Nazli Tyfekqi 

6.  E Sistemet Operative dhe Menaxhimi I 
Sistemeve 

2 2 6 PhD.C.Nysret Demaku 

7.  E Kerkesat ne Dizajnimin e Sistemit  2 2 6  

 Total 30  

 
Semester II 

1 M Teknologjia   TCP/IP  2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

2 M Matematika Diskrete 2 2 6  

3 M Authentifikimi dhe Kriptografia 2 2 6  



 

 

4 M Metodat e hulumtimit 2 2 6 PhD.C.Nysret Demaku 

5 E Anglisht për Shkenca Kompjuterike 4 2 2 6  

6 E Ndërveprimi i njeriut-kompjuter 2 2 6  

7 E Web Design 2 2 6  

 Total 30  

 
 
 

Year IV 

Semester V Hours/weeks  

Nr. O/E Subject  L E ECTS Lecturer  

1.  O Sistemet e bazave te te Dhenave 2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

2.  O Siguria në IT-Rrjetat 2 2 6 Dr. Rexhep Gjergji 

3.  O Teknologjia e avancuar e IP- ve 
dhe rrjetave 

2 2 6 PhD.C.Nysret Demaku 

4.  O Mjetet për Siguri ne Internet 2 2 6 Dr. 

5.  E Menagjimi Cilesor 2 2 6 Dr. 

6.  E Sistemet Operative dhe menagjimi 
I sistemeve 

2 2 6 Dr.C. Nazli Tyfekqi 

7.  E Kërkesat në Dizajnimin e Sistemit 2 2 6  

 Total 30  

 
Semester VI 

1 O Përmbajtja dinamike të Web-
Inxhinierisë 

2 2 6 Dr.Artan Dermaku 

2 O Konceptet e Telekomunikacionit 
Mobile 

2 2 6  

3 O Cloud computing 2 2 6 PhD.C.Nysret Demaku 

4 O Projekti Final 2 2 6  

 Total 30  

 
 

2.14 Për çdo modul/ lëndë (maksimum një faqe A4) duhen specifikuar: 

 

1O1. Mathematike 1 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes: 
Qellimi i ketij kursi eshte qe tju ofroj studenteve njohuri te 
pergjithshme ne logjiken matematikore (deklarimet dhe atributet 
logjike), bazat formale, Moduloaritmetike, identifikimi e (pseudo-) 
numrave parësore si (Fermat, Carmichael, ...), faktorizimi, zhvillimet 
ne seri dhe bazat tek grafika kompjuterike. 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet: 
Pas perfunditimit te kursit, cdo student duhet te jete ne gjendje te: 
Kuptoje beneficionet praktike te Matematikes ne Shkenca 
Kopmjuterike te kete nje pamje te pergjithshme ne njohurite bazike 
te logjikes matematikore dhe analitike per te perdorur formulat 
matematikore ne kuader te zgjidhjes se problemeve ne shkenca 
kompjuterike (programim). 

Te mesuarit dhe metodat e saj: 
Metodat e te mesuarit jane kombinimet e ligjeratave, praktikave 
laboratorike, dhe mesime te pavarur. Gjate ketij kursi cdo student 
duhet te kryeje tri ushtrime te vogla laboratorike. Studentet pritet qe 
te kalojne nje total nga 150 ore ne modulin duke perfshire edhe 
mesimin e pavarur. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
100% nga Provimi Final.  



 

 

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studimi i pavarur 
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul. 
Matematika I, prof.dr. Isak Hoxha. 

1O2. Programim 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Identifikuesit, variablat, konstantet, deklaratë ne detyrë, operatorët 
aritmetike, integer, floating point representations, saktësia e 
llogaritjeve, shprehjet dhe deklaratat, vargjet, të dhënat, funksionet, 
listat. Konstruktet themelore te kontrollit: sekuenca, përsëritjet, 
përzgjedhjet, rekursioni, mostra e algoritmeve. 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet: 
Programimi Essentials është një modul kryesor në kursin e 
shkencave kompjuterike dhe është një parakusht i rëndësishëm për 
modulet e tjera të përparuara në programim. Ky modul ka për qëllim 
për të futur konceptet e programimit themelor që janë të 
përbashkëta për të gjitha detyrat e programimit dhe të zhvillojnë 
besimin e studenteve në programet e shkrimit. Me përfundimin e 
suksesshëm të këtij moduli, nxënësi do të jetë në gjendje të:  
• Për të kuptuar dhe përdorur komponentët themelore të një gjuhë 
programimi.  
• Definon programimin themelor dhe ndërton programe dhe 
struktura të dhënave.  
• Rishikimi i algoritmeve abstraksioneve në mënyrë të pavarur ne 
çdo mjedis informatike.  
• Të ndërmarrë problemin bazë duke perdorur zgjidhjen me teknika 
të përshtatshme.  
• Për të dokumentuar kodin burim duke përdorur mjete dhe 
procedura të duhura.  
• Për të shkruar dhe përdorur teste të përshtatshme për programe 
dhe komponente të programit.  
• Për të përdorur dokumentacionin e gjuhës dhe të bibliotekës për të 
gjetur dhe përdorur objekte të përshtatshme dhe metoda te tyre. 
Te mesuarit dhe metodat e saj; 
Ky modul është mësuar nëpërmjet një seri të ligjëratave javore, 
laboratori dhe zgjidhjen e problemeve ne sesione.  
Një sesion "zgjidhja e problemeve" është dhënë me kusht qe çdo javë 
për të lejuar studentët të marrin ndihmë me materiale te nevojshme 
me kuptim dhe për të inkurajuar ata që të mendojnë përmes 
detyrave programore në mënyrë të strukturuar para se të shkruajne 
kodin. Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe asaj të pavarur të 
studimit / praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e 
kontaktit (ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.  
Studimi i pavarur / zgjidhja e problemeve ne sesione : 90 orë  
Totali kohor i studimit te modulit, klases dhe studimit te pavarur: 
150 orë. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50%  nga  2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi Final. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
30 ore mesimre , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studime te pavarur.  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul. 
• Robert Sedgewick, Algorithms in C#, 2010 
• Sprankle M (2006). “Problem Solving and Programming 
Concepts”. Pearson. 
• Cay Horstmann, “Big Java” (2007) Wiley Press. 
• Paul Vickers, “How to Think Like a Programmer: Problem 
Solving for the Bewildered” (2008), CENGAGE Learning. 



 

 

1O3. Teknologjia 
Dixhitale  

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Objektivi i modulit është që të marrë kuptim bazë të logjikës binare 
dhe zbatimin e saj. Studentët mësojnë përfaqësim numrin binar dhe 
përfaqësimin e numrave në mënyra të ndryshme. Rrjetet Logic 
shpjegohen dhe të shtrirë në sinkron sistemet sekuenciale logjike 
duke futur shteteve (makinë e shtetit).  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Studentët do të mësojnë edhe bazat e algjebër Boolean, si dhe 
funksionet logjike e variablave n, logjike dhe të qarqeve, shprehjeve 
algjebrike e qarqeve logjike. Thjeshtësimet dy algjebrike dhe me 
Karnaugh Veitch Diagrami, përfaqësitë e numrave, unsigned, ato 
plotësim, plotësim twos, shenjë dhe vlera absolute, pika lundrues. 
Shtim në nivel portë (gjysmë kuçedër, adder plotë). Konvertimit mes 
binar, decimal dhe heksadecimal. Teknologji CMOS. Flip Flops, 
sinkron sistemet vijues logjike. Arkitektura kompjuterike, komanda 
të thjeshta assembler.  
Pas modulit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
të kuptojnë dhe të përdorin logjikën binare dhe zbatimin e tij  
të kuptojnë dhe të përdorin algjebër Boolean, si dhe funksionet 
logjike e variablave n, portat logjike dhe qarqeve, shprehje algjebrike 
e qarqeve logjike shkruaj komandave të thjeshta assembler  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Ky modul është mësuar nëpërmjet një seri të ligjëratave javore, 
laboratori dhe zgjidhjen e problemeve seanca. Studimi / zgjidhjen e 
problemeve seanca e pavarura: 90 orë  
Totali kohë studim modul, klasa dhe koha e pavarur studimi: 150 
orë.  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar.  
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.  
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul 
Lit. 

1. Dr. Agni H. DIKA, Qarqet Kompjuterike Kombinuese, UP, 
Prishtinë 

2. Moriss M. Mano,  Digital Design, ISBN-10: 0131989243 

1O4. Bazat e bartjes se 
informacionit 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes (maksimum 5 fjali);  
Qellimi i  ketij kursi eshte qe te perfitojne njohuri te teknikave 
themelore dhe moduli themelor i komunikimit të të dhënave dhe të 
dhënat e rrjetit. Pervetesimi i TCP/IP protokolleve me te rendesishme 
dhe menyren operative te sistemeve IP routing. Studentet mesojne 
Parimet e Rrjetave (Circuit Switching, Packet switching), Modelin 
OSI, Wide Area Networks (X.25, ISDN, Frame Relay, ATM Basics), 
Parimet e LAN, Legacy Ethernet, High Speed Ethernet, Layer 2 
Transparent Bridging, Spanning Tree Protocol, Layer 2 Switching, 
VLAN, Layer 3 Routing) . Studenti merr njohuri të detajuar të 
teknikave të internetit dhe është në gjendje të konfiguroje dhe të 
operoje me Cisco IOS rrjetet e bazuar ne IP.Parimet e transmetimit, 
parimet e protokolleve, Teknikat e TDM PDH, SDH) 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet: 
Pas perfundimit te kursit, cdo student duhe te jete ne gjendje te: 
kuptoje dhe perdor teknikat themelore dhe modulet baze te 
komunikimit te dhenave dhe te dhenat e rrjetit. 
te marre njohuri themelore per teknikat themelore dhe modulet baze 
te komunikimit te dhenave dhe te dhenat e rrjetit. 
Te konfiguroje dhe operoje me Cisco IOS te bazuar ne rrjetet IP. 
Te mesuarit dhe metodat e saj ; 
Metodat e te mesuarit jane kombinimet e ligjeratave, praktikave 
laboratorike, dhe mesimet e pavarura. Gjate ketij kursi cdo student 



 

 

duhet te kryeje tri ushtrime te vogla laboratorike. Studentet pritet qe 
te kalojne nje total nga 150 ore ne modulin duke perfshire edhe 
mesimin e pavarur. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
50 % nga laboratori  dhe 50% nga Provimi Final  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul. 
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 

1Z1. IT dhe Ndermarresia 

 
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes 
Frymëzimi. Si janë të krijuara ide, Brainstorming. Teoritë dhe mjete 
për Menduarit Kreativ. Innovation kundrejt zbulimit. Radikale dhe 
rritje Innovation - IT studime të rasteve. Vision. Deklarata e Misionit, 
analiza personalitetit. Menaxhimi në IT dhe kompanitë inovative. 
Objektivat. SWOT dhe Porter. Vlera Zinxhiri dhe "4P-së". Organizata. 
Kultura Company dhe sjellje organizative. Paratë. Hyrje në makro 
dhe Mikroekonomia, furnizimit dhe kërkesës, Si për të lexuar një 
bilanc Planit Marketing. Hulumtimi i tregut dhe sjelljen e 
konsumatorit. Çmimi Informacion. Si për të informuar botën që 
kompania ekziston? Quajtur Udhëheqja dhe Komunikimi. Aktorët, 
Etika dhe Vlerat  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Shpjegoni se si kreativitetit dhe inovacionit të ndodhë. Kritike të 
vlerësojë karakteristikat unike të teknologjisë së lartë dhe IT 
inovacionit. Aplikojnë teorinë më të rëndësishme të menaxhimit dhe 
praktikë për kërkesat e kompanive të reja. Analizuar llogaritjet e 
buxhetit dhe për të identifikuar çështjet tatimore. Kritike të vlerësuar 
elementet e nevojshme për një plan të mirë të biznesit. Kritike të 
diskutuar rrjetit, procedurat dhe perspektivat të cilat janë të 
rëndësishme për krijimin e një shoqërie. Diskutoni çështjet sociale, 
ligjore dhe etike që lidhen me risi  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit; 
janë një kombinim i leksioneve, laboratorit praktike pune bazuar dhe 
studim të pavarur. Gjatë këtij kursi secili nxënës duhet të shfajësoj 
tre ushtrime të vogla laboratorike. Studentët do të pritet për të 
shpenzuar një total prej 150 orë në modulin përfshirë study. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
100% kursi 
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 

Mellor, R. B. (2003). Innovation Management. Globe, ISBN 87-7900-
196-3 
Kirby, D. A. (2003). Entrepreneurship. McGraw-Hill, ISBN 0-07-
709858-7 

1Z2. Anglisht për 
Shkenca Kompjuterike 1 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Njohurite e shkruarjes: 
Magjister ne strategjine para-shkrim, Shkruarja e një 
shumëllojshmërie të teksteve në gjuhën e caktuar. Rishikimi dhe 
redaktimi i punës se tyre apo miqve të tyre, Demonstrimi i 
ndërgjegjësuar rreth audiencës, toni dhe qëllimi i një teksti të 
shkruar. 
Njohurite e leximit : 
Përdor strategjine e para-leximit (skimming, skanim, duke 
parashikuar, parapamje) për të identifikuar idetë kryesore të një 
teksti, zhvillimin e mendimit kritik gjatë leximit të tekstit dhe 
përmirësimin ne shpejtësinë e leximit.Te shikoje dhe te lexoje nje 
shumellojshmeri te teksteve ne gjuhen e caktuar dhe te pergjigjet ne 



 

 

menyre te pershtatshme. 
Njohurite e degjimit dhe te folurit 
Diskutimi i informacioneve nga te lexuarit apo te degjuarit nga 
kasetat e zerit, zhvillimi i fjalorit përmes ekspozimit ndaj gjuhës 
autentike te folurit, nga biseda dhe diskutime të biznesit/ çështjet 
aktuale kulturore, Te kete një shqiptim të mirë të zhvilluar nëpërmjet 
praktikës se shqiptimit, prej tingujve të fjalës se lidhur, te shprehin 
opinione dhe të përgatisen, të organizojnë dhe të japin prezantime në 
një audiencë ose të marrin pjesë në një diskutim të madh në grupe. 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet (5-7) (njohuri, aftësi dhe 
kompetenca);  
Deri në fund të modulit studentet do të jenë në gjendje të:  
Zgjerojne aftësitë dhe njohuritë e studenteve në përgjithësi anglisht, 
për të siguruar materiale për studentët për të rishikuar, konsoliduar 
dhe zgjeruar komandën e tyre të gramatikës angleze dhe fjalorin;  
Për të zhvilluar 'aftësitë e leximit për të mundësuar atyre të cek 
tekstin për idenë kryesore, të skanojne tekstin për informacione 
specifike, për të interpretuar tekstin për konkluzione, qëndrime dhe 
stile, për të nxjerr një përfundim kuptim nga konteksti, për të 
zhvilluar të shkruarit, aftësitë për të mundësuar ata që të përgjigjen 
për të dhëna të aplikuara te informacionit në një detyrë të caktuar, 
për të nxjerrë, për të zgjedhur, për të përmbledhur informacionin në 
një sërë aktivitetesh të shkruarit, si ese, artikuj, raporte;  
Për të zhvilluar aftësitë e të dëgjuarit te studenteve për të mundësuar 
atyre që të kuptojnë dhe të aplikojnë informata specifike nga të 
dhëna; për të zhvilluar studentëve 'aftësitë e të folurit për të 
mundësuar atyre që të përdorin gjuhën e përgjithshme, shoqërore 
dhe profesionale, për të negociuar, raporte, të shpjegojë, të 
përmbledhë dhe të zhvillojnë një diskutim; 
Google Translate for Business:Translator ToolkitWebsite 
TranslatorGlobal Market Finder 
Te mesuarit dhe metodat e saj; 
Metoda e klasës përfshinë ligjerata dhe praktika të vazhdueshme. 
Përveç kësaj, klasa do të merr pjesë në grupet e diskutimit, punë 
kolegëve dhe punën në grup. Do të ketë disa projekte individuale dhe 
grupore të cilat më pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të 
përfundojë në klasë detyrat individuale, si dhe detyrat e rregullta 
formale detyrat e shtëpisë. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50% nga detyrat dhe 50% nga Provimi Final.  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore mesimi i pavarur.  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul.  
Viney, P & Viney, K. (1989) Grapevine.. Oxford University Press. 
Grant, D. & McLarty, R. (2003) Business Basic. Oxford University 
Press Greenall, Swan (1997) Effective Reading. CUP 

1Z3. Hyrje në Rrjeta 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi i kursit është që të japë informacionin e studentëve në lidhje 
me:  
• LAN Wireless  
• Switching në LAN  
• Routing në LAN  
• LAN Virtual  
• filtrim Packet  
• mjedise heterogjene  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Studenti do lern bazat për krijimin e rrjeteve, topologies, design, 
rrjetë, LAN, WAN, MAN etj  
Mësimdhënies dhe të mësuarit metodat;  



 

 

Ky modul është mësuar nëpërmjet një seri të ligjëratave javore dhe 
dhe laboratorë.  
Gjatë këtij kursi çdo student duhet të shfajësoj tre ushtrime të vogla 
laboratorike. Studentët do të pritet për të shpenzuar një total prej 
150 orë në modulin përfshirë studim të pavarur.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50% nga 50% dhe nga provimin përfundimtar  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies  
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul. 
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 

2O1. Mikrokontrolleret 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes  
Objektivi i ketij  kursi eshte qe te zgjidh nje problem te thjeshte duke 
dzajnuar hard dhe softuere. 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet: 
Studentet do te zgjedhin shembuj me harduere te dhene si (Primer2 - 
STM32 - ARM Cortex M3) duke programuar kontrollerin ne C. Bazat 
e mikrokontrollereve (8051), komponentet e mikrokontrollerit actual 
(timer, NVIC, ADC, UART,..) and LCD display. 
Te mesuarit dhe metodat e saj  
Ky modul eshte mesuar nepermjet nje seri te ligjeratave javore, 
laboratorike dhe me zgjidhjen e problem ne sesione. Metodat e te 
mesuarit jane te kombinuara me ligjerata, ushtrime laboratorike te 
bazuar ne pune dhe studim te pavarur.Gjate ketij kursi cdo student 
ker detyre te kryej tri ushtrime laboratorike te vogela.Nga studentet 
priten qe te kalojne nje total nga 150 ore ne module duke perfshire 
edhe te mesuarit e pavarur. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
30 % nga detyrat dhe 70% nga Provimi Final  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studime te 

pavarur. 
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul. 

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. Senzoret dhe 
Interfejset 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes  
Qëllimi i kursit është që të marrë njohuri themelore në  
Elektronikë. Studentët janë në gjendje për të karakterizuar dhe 
analizuar qarqe të thjeshtë. Nxënësit e dinë komponentët themelore 
te qarqeve elektronike, të cilat janë aplikuar shpesh në sistemet 
elektronike dhe ata e dinë karakteristikat e performancës dhe 
faktorët kufizues të operacioneve. Studentët janë të njohur me  
parimet e ndryshme të sensorë dhe vargjet tipike te aplikimit te tyre.  
Studenti merr pasqyrë të detajuar në matjen e sasive jo-elektrike 
parime të ndryshme të sensorëve elektro-mekanike furthermore 
interface-circuits, bus-systems and analog to digital converters as 
well as measures for the compensation of interfering effects (p.sh. jo 
lineare ose varësi të temperaturës) do të demonstrohet. Me anë të 
shembujve (p.sh. sistemet udhëzuese te trafikut) parimet dhe 



 

 

faktorët kufizues do të shfaqen në një mënyrë praktike. 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet: 
Pas perfundimit te kursit, nga cdo student pritet te jete ne gjendje te: 
Studentet duhet te karakterizojne dhe analizojne qarqet e thjeshta 
duhet te mesojne llojet e ndryshme te parimeve te senzoreve dhe 
vargjet tipike te aplikimit te paraqit me shembuj(e.g. traffic guidance 
systems) 
Te mesuarit dhe metodat e saj  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, e mbikqyrur me punën praktike dhe studimeve te 
pavarura/praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e 
kontaktit (ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50%  nga 2Lab. Projektet dhe 50% nga Provimi Final. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studime te pavarura.  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul. 
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. 

2O3. Arkitektura 
koompjuterike dhe 
sistemet operative 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Sistemi komjuterik: Procesori: pershkrimi i komponenteve 
(arkitetura Von-Neuman), identifikimi I faktoreve qe ndikojne ne 
performance (si MIPS, FLOPS, clock speed, computed performance 
indexes, bus architecture, etc).  
Sistemet Operative: funksionet : paraqitja e funksioneve (si user 
interface, machine and peripheral management etc). 
Operacionet kompjuterike: Përdorimi i një sistemi operativ të 
rregjistruar, gjenerimin e mjedisit dhe sistemeve për një përdorues 
kompjuteri (file/directory structures, tailoring of screen interface, 
backup systems etc). 
Administrimi i rrjetit: menaxhimi I perdoruesve (mirembajtja e work 
groupeve, siguria logjike dhe fizike). 
Përfaqësimi i të dhënave: konvertimet e sistemit numerik (si binary, 
denary, hexadecimal, floating point numbers, ASCII, Unicode, bit 
masks, graphic bitmaps, role of different number systems). 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:  
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në 
gjendje të:  
Vlerësoje performancën e një sistemi të zgjedhur kompjuterik  
Punësojë sistemet operative  
Kuptoje përfaqësimin e të dhënave, logjikë të thjeshtë dhe të shkoj të 
marr apo ekzekutoj ciklin e një modeli mikroprocesori. Shkruan 
punën e programeve të thjeshta të nivelit të ulët. 
Te mesuarit dhe metodat e saj  
Rezultatet e të mësuarit do të arrihen përmes një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike, tutorialeve dhe studimit të 
pavarur. 
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet duke 
përfshirë edhe studimin e pavarur.  
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve 



 

 

burimet aktuale. Studentet duhet të jene te inkurajuar për të lexuar 
revista aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja 
harduerike dhe softuerike. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
30%  Detyrat, 70% Provimi  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
30ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore studime te pavarura.  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modulD. Dick, "The PC 
Support Handbook", Dumbreck Publishing (2000),  
Englander, "Architecture of Computer Hardware and Systems 
Software: An IT Approach", 2nd Edition, John Wiley (2000) ISBN 
0471361093 
Hennessy & Patterson, "Computer Architecture: a Quantitative 
Approach", Morgan Kaufmann (1995) ISBN 1558603727 
M. Murdocca, "Principles of Computer Architecture", Prentice Hall 
(2000), ISBN 

2Z1. Anglisht për 
Shkenca Kompjuterike 2 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Aftesi te Avancuara Shkrimi   
Master strategji parashkollore shkrim, Shkruan një shumëllojshmëri 
të teksteve në gjuhën e caktuar.  
Rishikimi dhe redaktimi i punës apo të mikut të tyre, Demonstrojnë 
ndërgjegjësimin rreth audiencës, tonin dhe qëllimin e një teksti të 
shkruar.  
Aftesite e avancuara Leximi:  
Përdorin strategji para-leximit (skimming, skanim, duke 
parashikuar, parapamje) për të identifikuar idetë kryesore të një 
teksti, zhvillimin e mendimit kritik gjatë leximit të tekstit dhe të 
përmirësimin e shpejtësisë se leximit  
Shikoni dhe lexoni një shumëllojshmëri të teksteve në gjuhën e 
caktuar dhe përgjigjet në mënyrë të përshtatshme.  
Dëgjimi i avancuar dhe aftësitë e të folurit  
Diskutoni informacion nga leximet ose nga dëgjimi i kaseta audio, 
Zhvilloni fjalorin përmes ekspozimit ndaj gjuhës autentike e folur, 
nga biseda dhe diskutime të biznesit aktual / çështjeve kulturore / 
te ditës, Ju uroj një shqiptim të mirë te zhvilluar nëpërmjet praktikës 
shqiptim, nga tingujt në fjalimin e lidhur, opinionet Express dhe të 
përgatisë, të organizojnë dhe të japë prezantime në një audiencë ose 
të marrë pjesë në një diskutim të madh në grup. 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Deri në fund të modulit studenti do të jetë në gjendje të:  
Për të fituar njohuri të avancuara të Përgjithshme ne anglisht.  
Ata do të jenë në gjendje të aplikojnë aftësitë e leximit, për të 
interpretuar tekstin për konkluzione, qëndrime dhe stilet, për të 
nxjerr një përfundim kuptime nga konteksti, për të zhvilluar 
studentët avancuar shkrim aftësive të veçanta për t'iu përgjigjur 
inputeve te  aplikuar informacioneve për një detyrë të caktuar, për të 
nxjerrë , për të zgjedhur, për të përmbledhur informacionin në një 
sërë aktivitetesh të shkruarit, si ese, artikuj, raporte;  
Për të zhvilluar nivelin e përparuar në aftësitë e të dëgjuarit dhe për 
të mundësuar atyre që të kuptojnë dhe të aplikojnë informata 
specifike nga të dhëna; për të zhvilluar studentët 'aftësitë e të folurit 
për të mundësuar atyre që të përdorin gjuhën e përgjithshme, 
shoqërore dhe profesionale, për të negociuar, raport, të shpjegojë, të 
përmbledhë dhe të zhvillojnë një diskutim; 
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50%, Ekzaminimi: 50%, 95 orë: studim i pavarur  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Metodat përfshijnë leksione dhe praktika të vazhdueshme. Përveç 
kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punë kolegëve 



 

 

dhe punën në grup. Do të ketë disa projekte individuale dhe grupore 
të cilat më pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të përfundojë 
ne menyre individuale në klasë detyra, si dhe detyrat e rregullta 
formale detyrat e shtëpisë  
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.  
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul; 
Viney, P & Viney, K. (1989) Grapevine.. Oxford University Press. 
Grant, D. & McLarty, R. (2003) Business Basic. Oxford University 
Press Greenall, Swan (1997) Effective Reading. CUP  

2Z2. Hyrje në Web 

Gjuhëve dhe Teknologjive 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në 
gjendje të:  
Kritike të diskutuar zhvillimet e mëdha që ndodhin në mjedisin Java 
dhe përdorimin e tyre në tregti dhe industri. Projektim dhe shkruani 
klient dhe server komponentet e aplikacioneve web. Aplikoni, në 
detaje, Database Access, Object-Relacionale-Mapping (ORM) dhe 
Model-View-Controller (MVC) kornizat dhe teknikat për zhvillimin e 
aplikacioneve web. Aplikoni fuqinë e Java Enterprise Edition (JEE) 
teknologji duke përdorur kuadrin e Pranverës.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve seminarit, laborator praktik punës bazuar 
dhe studim të pavarur. Leximi Regjia do të jetë  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50%, Ekzaminimi: Provimi përfundimtar 50%, 95 orë: studim i 
pavarur  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Metodat përfshijnë klasit leksione dhe praktika të vazhdueshme. 
Përveç kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punë 
kolegëve dhe punën në grup. Nuk do të jetë disa projekte individuale 
dhe grupore të cilat më pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të 
përfundojë individuale në klasë detyra, si dhe detyrat e rregullta 
formale detyrat e shtëpisë  
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.  
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul; 

Walls, C. (2008) Spring in Action, 2nd Edition, Manning Publications 
Co. 

2Z3. e-Business  

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Modelet e e-biznesit janë ndoshta më të diskutuar dhe aspekt të web 
paku kuptohet. Nuk ka aq shumë të flasim rreth asaj se si web 
ndryshon modelet tradicionale të biznesit. Ky kurs ka për qëllim të 
shpjegojë kategoritë e ndryshme të e-biznesit (Sistemeve të 
Brendshëm Business, Enterprise Komunikimi, Tregti elektronike), si 
dhe disa modele të e-biznesit (Bli në Internet, e-commerce, e-
prokurimet, e-ankandet, tretë sheshe të partisë, etj).  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Ky kurs ofron nxënësve edhe një kuptim të dizajnit të shërbimit, 
kryesisht të projektimit online-shërbimit.  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50%, Ekzaminimi: 50% Provimi përfundimtar  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Metodat përfshijnë klasit leksione dhe praktika të vazhdueshme. 
Përveç kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punë 
kolegëve dhe punën në grup. Studentët do të përfundojë individuale 
në klasë detyra, si dhe raportin e rregullt formal detyra shtëpie midis 
pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  



 

 

30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.  
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul; 
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 

3O1. Metodat e 
transmetimit 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi i kursit Fillon me teknikat aktuale te transmetimit te sinjalit 
Full Neni strukturën APO parimin e sistemeve te komunikimit.  
Studenti Merr Nje pasqyre te detajuar te: sinjaleve te vazhdueshëm 
ne Kohe / Diskrete-Kohe, SPECTRA, Linear sistemet kohë-invariant, 
përgjigje Frekuency, Niveli, sinjale Ndërhyrja, kapaciteti Channel  
Qëllimet e pritura te mësimit Full Neni rezultatet  
Intersymbolinterferenz, Baseband / transmetimit passband sinjal, 
Line kodet, Teknika modulimi (FSK, QAM, PSK, OFDM), teknikat 
Multiple Access (TDMA, CDMA, FDMA, SDMA), i vazhdueshëm në 
kohë / sinjale Diskrete-kohë, SPECTRA, kohezgjatje te Linear 
sistemet invariant, përgjigje Frekuenca, Niveli, sinjale Ndërhyrja, 
kapaciteti Channel, Metodat e mësimdhënies Full Neni tE mësuarit;  
Rezultatet e mësimit Jane arritur nëpërmjet Nje kombinimi TE 
ligjëratave, e mbikqyrur punën praktike Full Neni Te pavarur TE 
studimit / praktikë. Nje Porta paragjy 60 orësh Ora formale e 
kontaktit (ligjëratë Full Neni Laborator) Fillon me dispozicion.  
Metodat e vlerësimit Full Neni kriteret e kalueshmërisë;  
50% NGA 2 Lab. Projektet Full Neni 50% Provimi përfundimtar.  
Raporti MIDIS pjesës teorike Full Neni praktike te 
mësimdhënies;  
1. 30 Orë mësimore Ore, 30 Orë Laborator Full Neni 90 Orë 

studimi te pavarur. 
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modulI. 
2. I.A. Glover, P.M. Grant - Digital Communications. Prentice Hall   
3. Tarmo Anttalainen - Introduction to Telecommunications 

Engineering. Artech House  
4. Salem Lepaja - Telekomunikacioniet, Authorised Lectures. 

University of Prishtina   
5. Leon W. Couch - Digital and Analog Communication Systems. 

Pearson Prentice Hall 

302. Analiza dhe 
Dizajnimi i orientuar ne 
objekte 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes); 
Klaset: objekte, atribute, metoda,perfaqesimi I llojeve te dhenave 
abstrakte, kontrolli I fushes se atributeve (te denat anetare) dhe 
mesazhet (funksionet anetare) Brenda nje klase, konstruktoret dhe 
dekonstruktoret, trashegimite, dinamike e detyrueshme,funksionet 
virtuale dhe poloimorfizem, parametra bazur ne lloje (templates). 
Design method: familiarizimi formal (e.g. OMT) ose informal (e.g. 
CRC cards) . Qartësimi i një dizajni duke përdorur parimet e 
koherencës maksimale dhe minimale bashkim midis klasave.  
Bibliotekat Klasa: Përdorimi i klasave nga biblioteka për të prodhuar 
'off-raft "zgjidhje të problemeve tipike software p.sh. kapsuluara 
sistemi i skedarit objekt ose përdorime të tjera aktuale të tilla si Java 
applets, bazat e të dhënave ose të komponentëve vizuale.  
Klasa modifikim: Zgjerimi i funksionalitetit të furnizuar të klasës 
duke përdorur trashëgimisë (kjo është një mundësi për të përdorur 
objektet e 'Windows', elementet e Java, C ++ (ose C #), STL ose klasit 
të tjera të bibliotekave përkatëse për platformën e zhvillimit të gjuhës 
dhe të mjedisit në përdorim ). 
 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në 
gjendje të:  



 

 

Asimiloje dhe të përdor metodat themelore të programimit konceptet 
object-oriented  
Përdor një metodë të projektimit programimit object-oriented  
Ripërdorim komponentet të sistemit duke përdorur parimet e 
programimit object-oriented. 
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
Në kurs vlerësimi do të bazohet në dy provime të caktuara (60%) dhe 
puna e projektit (40%) të kryera gjatë gjithë vitit. 
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve punëve, tutorialeve dhe studimeve të 
pavarura.  
Studentët pritet të kalojnë një total prej 175 orë në modulet duke 
përfshirë studimin e pavarur. Nxënësit duhet të inkurajohen për të 
lexuar revista aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja 
harduerike dhe softuerike. 
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore, 45 orë laborator dhe 100 orë studimi të pavarur.  
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul   
D. Parsons, "Object-Oriented Programming", Letts Educational, ISBN 
0826454283 
Shaw, "Java Simplified", A.D.R.(1999) ISBN 1901197883 
Horton, "Beginning Java 2", WROX (1999) ISBN 1861002238 
 

303. Inxhinjeringu 
softuerik 

Pershkrimi i shkurtet i permbajtjes  
Analiza, Planifikimi, Implementimi Kërkesat Analiza, planifikimi i 
Sistemit, Zbatimi i object-oriented Systems  
Metodat e provës, Shpërndarja, Service, Mirëmbajtja, sigurimi 
Software-cilësi  
Përkufizimi i Projektit, -planning, - kontrolli, -finish, Projekti 
menaxhimit-Tools Claim Menaxhim, studimi i rastit  
pritshme  
Qëllimet e pritura te mësimit Full Neni rezultatet  
Kursi Fillon Nje studim i fushës se inxhinierisë softuerike, mua Nje 
komponente praktike. Me përfundimin e suksesshëm te modulit 
studenti të bëjë Te Jetë ne gjendje te:  
PER TE shpjeguar Full Neni zbatuar Nje Varg Te Gjerë Te koncepteve 
NGA inxhinieria softuerike, QE përfshin Te Gjitha aspektet e procesit 
inxhinieri softuerike  
TE Jene ne gjendje te njohin, te përcaktuar, Full Neni e bëjnë 
përdorimin korrekt te pranuara ne përgjithësi terminologjinë 
inxhinieri softuerike.  
Kane përvojë PER TE punuar SI Nje Anëtar i Nje ekipi NE Nje 
PROJEKT inxhinierise softuerike  
Te kenë përvojë duka aplikuar Nje seksion kryq përfaqësues te 
teknikave te inxhinierisë softuerike  
TE Jene ne gjendje te krijojnë Full Neni TE përdorin planifikimin, 
analizën e kërkesave, domain analiza Full Neni Objekte te 
projektimit Full Neni Te kryejë ATO NE kodin.  
TE Jetë NE gjendje Per Te dokumentuar Te Gjitha fazat e proceseve 
te zhvillimit te softuerit.  
Projekti Deliverables 40 (%)  
Vlerësimi i vazhdueshëm: 10 (%)  
Provimi përfundimtar 50 (%): 1 Orë me shkrim provim  
metodat e mësimdhënies Full Neni Te te mësuarit;  
Rezultatet e te mësuarit bëni Te Arrihet përmes Nje kombinimi te 
leksioneve, metodat e vlerësimit mësime Full Neni kriterit te 
kalueshmërisë;  
Full Neni studim i pavarur (PUNA projekti).  



 

 

Studentët pritet te kalojnë Nje Deri Do totale 150 Orë NE modul 
duka përfshirë punën NE PROJEKT.  
raporti MIDIS pjesës teorike Full Neni praktike te mësimdhënies;  
30 Orë mësimore Ore, 30 Orë Laborator Full Neni 90 Orë studimi te 
pavarur.  
Letërsi Baze për t'u përdorur ne secilin modul 
Main Book: I. Sommerville, Software Engineering, Addison Wesley; 8 
edition (May 25, 2006)  
Book 1: B. Boehm, R. Turner, Balancing Agility and Discipline: A 
Guide for the Perplexed, Addison-Wesley Professional; 1st edition 
(August 15, 2003)  
Book 2: Jacobson Ivar, Booch Grady, Rumbaugh James: The unified 
software development process, Addison-Wesley, 1999    

1.  

304. Pajisjet elektronike 

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes: 
Qellimi i ketij kursi bazohet ne marrjen e njohurive themelore per 
bazat e inxhinierise elektrike, parimet thelbesore te 
semikonduktereve dhe qarqeve te integruara ( si: përforcuesit 
operacional), qarqet bazike me përforcues operacional(invertimi / jo-
invertimi i perforcuesve, integrues, krahasues) dhe zonat e tyre te 
aplikimeve. 
Studentet duhet te kuptojne termet kryesore te inxhinierise elektrike 
dhe elektronike dhe ata duhet te jene ne gjendje te karakterizojne 
dhe analizojne rrjetet e thjeshta elektrike. Studentet dijne 
komponentet dhe qarqet elektronike themelore, te cilet jane duke u 
aplikuar esencialisht neper te gjithe sistemet elektronike dhe ata 
jane te gatshem per te definuar specifikacionet karakteristike dhe 
limitet per aplikimet e dhene. Aplikimet praktike jane dhene ne 
ushtrime ne mneyre paralele me ligjeraten. 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet: 
Pas perfundimit te kursit, cdo student duhet te jete ne gjendje te : 
Te perdor njohurite themelore te perfituara per bazat e inxhinierise 
elektrike mundesine per karakterizimin dhe analizimin e rrjeteve te 
thjeshta  elektrike, te mesoje dhe ti perdor qarqet themelore 
elektrike, te cilet jane te aplikuara esencialisht ne cdo sistem 
elektronik. 
Te mesuarit dhe metodat e saj  
Metodat e te mesuarit jane kombinimet e ligjeratave, praktikave 
laboratorike, dhe mesimet e pavarura. Gjate ketij kursi cdo student 
duhet te kryeje tri ushtrime te vogla laboratorike. Studentet pritet qe 
te kalojne nje total nga 150 ore ne modulin duke perfshire edhe 
mesimin e pavarur. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50 % nga 1 Projekt dhe 50% nga Provimi Final 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 

30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul. 
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 

3Z1. Anglisht për Shkenca 
Kompjuterike 3 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Studentët do të jenë të mësuar me nivelin e lartë të gjuhës angleze 
duke praktikuar shqiptimin, aftësitë e te shkruarit, punën në 
përmirësimin e të dëgjuarit dhe të kuptuarit e folur ne anglishten e 
tyre.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet;  



 

 

Studentët do të studiojnë teknika bisedeva dhe praktikojnë këto 
teknika përmes dialogut të strukturuar, improvizim dialog dhe 
biseda praktike me palë.  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit; 
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, e mbikqyrur per punën praktike dhe të pavarur të 
studimit / praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e 
kontaktit (ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar.  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.  

Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 
1. Opportunities Intermediate Student book, Michael Harris 
2. Opportunities Intermediate Language Powerbook, Michael 

Dean, Elizabeth Sharman, Anna Sikorzynska and Hanna 
Mrozowska 

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

3Z2. Operating Systems 
and System Managements 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Computer System: Processor: Përshkrimi i komponentëve 
(arkitektura Von Neuman-), identifikimin e faktorëve që ndikojnë në 
performancën (p.sh. MIPS, FLOPS, shpejtësi clock, indekseve 
llogaritur performancës, arkitektura autobus, etj).  
Sisteme Operative: Operative funksionon sistemi: pasqyrë e 
funksioneve (p.sh. ndërfaqe përdorues, makine dhe menaxhimit 
periferike etj).  
Operacionet kompjuterike: përdorimi i një sistemi operativ të 
pronarit, gjenerata e mjedisit dhe sistemet për një përdorues 
kompjuteri (strukturat skedar / direktori, rrobaqepsi e ndërfaqes 
ekran, sisteme backup etj).  
Administrata Rrjeti: menaxhimi i përdoruesve (mirëmbajtjen e 
grupeve të punës, logjike dhe të sigurisë fizike).  
Përfaqësimi i të dhënave: Numri konvertimet e sistemit (p.sh. binar, 
denary, heksadecimal, e numrave decimal, ASCII, Unicode, maska 
bit, bitmaps grafike, roli i sistemeve të ndryshme të numrave).  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në 
gjendje të:  
Vlerësoni performancën e një sistemi të zgjedhur kompjuterik  
Punësojnë sistemet operative  
Kuptoni përfaqësim të dhënave, logjikë të thjeshtë dhe të shkoj të 
marr-ekzekutuar ciklin e një mikroprocesor model. Shkruani punës 
programe të thjeshta të nivelit të ulët.  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorials dhe studim të pavarur.  
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet përfshirë 
studim të pavarur.  
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve 
burimet aktuale. Nxënësit duhet të inkurajohen për të lexuar revista 
aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe 
software.  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
30% Assignmenet, 70% Provimi përfundimtar  
konkretizimi do të thotë / IT;  
Varet nga ligjëruesi  
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.  



 

 

literature bazë për t'u përdorur në secilin modul; 
D. Dick, "The PC Support Handbook", Dumbreck Publishing (2000),  
Englander, "Architecture of Computer Hardware and Systems 
Software: An IT Approach", 2nd Edition, John Wiley (2000) ISBN 
0471361093 
Hennessy & Patterson, "Computer Architecture: a Quantitative 
Approach", Morgan Kaufmann (1995) ISBN 1558603727 
M. Murdocca, "Principles of Computer Architecture", Prentice Hall 
(2000), ISBN 

3Z3. Kërkesat në 
Dizajnimin e Sistemit 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi i kursit është që të tregojnë studentët, të cilat mjete dhe 
veprime janë të nevojshme për të marrë kërkesat e përcaktuara mirë. 
Shtesë grumbuj të pjesëve të inxhinierisë kërkesë janë paraqitur dhe 
shpjeguar në bazë të shembujve të praktikave më të mira.  
Në fund të kursit leksion studentët duhet të jenë në gjendje për të 
vendosur veprimet e duhura, për të ardhur për të kërkesave të 
përcaktuara mirë dhe të gjurmueshëm për një produkt të ri ose 
software.  
Studenti merr pasqyrë të detajuar në hyrje se si punon kërkesat 
inxhinieri. Për më tepër të gjitha pjesë të rëndësishme të inxhinierisë 
kërkesë do të tregohet dhe të diskutohen duke përdorur shembujt e 
praktikave më të mira.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Studenti merr njohuri të detajuara edhe në standardin IEEE P1220 
për inxhinieri kërkesë, rolet dhe përgjegjësitë në procesin inxhinieri 
kërkesë, aftësitë që janë të nevojshme për inxhinieri të mirë kërkesë, 
Integrimi i procesit inxhinieri kërkesë në (e përgjithshme) sisteme të 
tjera të menaxhimit të cilësisë, Planifikimi, organizimi dhe 
menaxhimin e procesit inxhinieri kërkesë, praktikat më të mira në 
inxhinieri kërkesë  
Mësimdhënies dhe të mësuarit metodat;  
Metodat e të mësuarit janë një kombinim i ligjëratave, studimi 
praktike dhe të pavarur. Studentët do të pritet për të shpenzuar një 
total prej 150 orë në modulin përfshirë studim të pavarur.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50% nga 1 projektit dhe 50% nga provimin përfundimtar  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësim orë, 30 orë laborator dhe 90 orë  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 
Lit. 

1. Ernst, H.: Success factors of new product development, in 
Journal of Management Reviews., 4. Jg., 2002 S 1-40; 

2.  Brockhoff, K.: Die Beeinflussung der Entwicklungsdauer, in: 
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, 
Sonderheft 23, 1988, S. 1-42; 

3. Wagner, M. / Thieler, W.: Wegweiser füe den Erfinder, Berlin, 
1994, S. 28; 

4. Software Engineering – Ian Sommerville, Eighth Edition, Addison 
Wesley. 

4O1. Teknologjia TCP/IP 

 
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qellimi i ketij kursi eshte qe te ofroje njohuri dhe dituri ne bazat e 
komunikimit te dhenave dhe teknologjise net.Njohuri te zakonshem 
te TCP/IP protokolleve dhe sisteme te rutimit IP. Studentet duhet te 
dijne te konfigurojne dhe administrojne me Cisco IOS rutere te 
bazuar ne rrjeta. Studenti merr njohuri të detajuar në IP teknologji 
(TCP/IP Protocol Suite, RFC), IP Addressing, IP Forwarding, IP in 
Detail (IP, ICMP, ARP, PPP), Transport Layer (TCP/UDP), TCP 
Performance, IP Routing (RIP, OSPF, CIDR, BGP Introduction) 



 

 

TCP/IP Administration: BootP, DHCP, TFTP, SNMP, DNS, 
TCP/IP Standard Applications: Telnet, FTP, Email and SMTP, WWW 
and HTTP 
Cisco-IOS, Konfigurimi i rutereve Cisco, Fokousohet ne rutimin 
OSPF 
Pas perfundimit te kursit cdo student pritet te jete ne gjendje te kete: 
të ketë një pasqyrë në të dhënat themelore te komunikimit dhe 
teknologjisë net 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet: 
Meso dhe perdor protokollet TCP / IP , TCP Performanca, IP Routing 
per te konfiguruar dhe administruar Cisco IOS ruteret te bazuar ne 
rrjete. 
Te mesuarit dhe metodat e saj  
Kombinim i ligjëratave, praktike laboratorike  e bazuar ne pune dhe 
studim të pavarur. Gjatë këtij kursi çdo student duhet të kryeje dy 
ushtrime të vogla laboratorike dhe një projekt. Studentëve do të 
pritet të shpenzojne një total prej 100 orë në moduline përfshirë 
studimin e pavarur. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50 % nga detyrat dhe 50% nga Provimi Final 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
50 % nga detyrat dhe 50% nga Provimi Final 
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul. 
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 

4O2. Matematikë diskrete 

 
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Arsyetimi matematike; propozimet; shkëputje mohim dhe conjuction; 
implikimi dhe ekuivalenca; tavolina të vërtetën; Kallëzuesit; 
quantifiers; Zbritja e natyrshme; rregullat e konkluzion; Metodat e 
provave; përdorur në të provuarit e programit; Parimi rezolutë; 
Aplikimi për Prolog. (10 ligjërata)  
 
Set teori; Paradokse në teorinë e caktuar; Përkufizimi induktiv të 
vendos dhe dëshmi nga induksion;  
Peono thekson; marrëdhëniet; Përfaqësimi i marrëdhënieve nga 
grafikët; pronat e marrëdhënieve, marrëdhëniet ekuivalenca dhe 
ndarëse; Turnet të pjesshme; Posets; Lineare dhe grupe të 
rregulluar; (10 ligjërata)  
Grafiku Teoria; elementet e teorisë grafik, grafik Euler, rrugën e 
Hamiltonit, pemë, pemë  
traversals, pemë që përfshin; (4 ligjërata)  
funksionet; Harta; injeksion dhe surjections; Përbërja e funksioneve; 
funksionet inversi, funksione të veçanta; Peono thekson; injorosh 
parimi; Teoria rekursive funksion; (6 ligjërata)  
Përkufizimi dhe elementare pronat e grupeve, semigroups, monoids, 
unaza, fusha, vektor  
hapësirat dhe lattices; (4 ligjërata)  
Kombinatorika fillore; numërimit teknika; lidhje përsëritje; 
gjenerimin e funksioneve; (6 ligjërata)  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Studenti merr detajuar në teorinë e caktuar fillore, teori numër, 
logjikës, teknikat e numërimit, teori grafik dhe algoritme.  
Mësimdhënies dhe të mësuarit metodat;  
Metodat e të mësuarit janë një kombinim i ligjëratave, studimi 



 

 

praktike dhe të pavarur. Studentët do të pritet për të shpenzuar një 
total prej 150 orë në modulin përfshirë studim të pavarur.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50% nga 1 projektit dhe 50% nga provimin përfundimtar  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësim orë, 30 orë laborator dhe 90 orë  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 
1. C.L.Liu, Elements of Discrete Mathematics, second edition 1985, 
McGraw-Hill Book 
Company. Reprinted 2000. 
2. K.H.Rosen, Discrete Mathematics and applications, fifth edition 
2003, TataMcGraw Hill 
publishing Company. 
Reference Books 
1. J .L.Mott, A.Kandel, T.P .Baker, Discrete Mathematics for 
Computer Scientists and 
Mathematicians, second edition 1986, Prentice Hall of India. 
2. W.K.Grassmann and J.P.Trembnlay, Logic and Discrete 
Mathematics, A Computer Science 
Under development 

4O3. Autentifikimi dhe 
Kriptografia 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi i kursit është që të jetë i njohur me bazat e aplikimeve 
kriptografike dhe të prekshme. Aspektet teknike të të dhënave të 
sigurisë dhe mbrojtjes janë te paraqitur, si dhe situata ligjore në 
përgjithësi. Pra, studentët do të jenë të aktivizuara në nje shkalle 
prej metodave kriptografike, që kanë qenë në veprim në projekte dhe 
aplikacione të ndryshme, si dhe për të zhvilluar dhe vlerësuar 
konceptet e sigurisë. Tema të tjera janë identifikimi i rreziqeve të 
sigurisë dhe kërcënimeve, të cilat ekzistojnë në LAN apo shtresa TCP 
/ IP, metodat e mbrojtjes së rrjeteve të sulmuar potencialisht, për 
shembull nëpërmjet firewalls dhe sistemeve te zbulimit ndërhyrjes. 
Kursi do të japë një pasqyrë në elementet themelore, të cilat janë 
thelbësore për ndërtimin e protokolleve te IP-sigurisë. Në rrjedhën e 
ligjërimit siguria kryesore do te shpjegoje protokollet e sigurisë.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Studenti merr një pasqyrë të detajuar në enkriptim simetrik dhe 
asimetrik të tilla si parimet e kriptografisë, si dhe në siguria e të 
dhënave do të dikutohet. Temat kryesore janë për shembull procesi i 
enkriptimit dhe dekriptimit të dhënave, nënshkrimet digjitale, 
protokollet kriptografike dhe fushën e përgjithshme te funksionimit 
praktik të ketyre mekanizmave. Përveç aspekteve kryesore të 
menaxhimit të lidhura si infrastrukturë të plotë të sigurisë do të 
adresohen për të. Shembuj të prekshme e përdoruesit janë paraqitur 
për ilustrim dhe për marrjen e njohur me funksionalitet. Në 
tutoriale, studentët kanë mundësi të praktikojne qasjet e paraqitura 
më parë, duke u familjarizuar me ta. Qasjet e mundshme te 
kriptoanalizes do te diskutohen.  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studimit të 
pavarur/ praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e 
kontaktit (ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50% nga 2 Lab. Projektet dhe Provimi Final 50%.  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore, 30 orë dhe 90 orë laboratorike për studim të 
pavarur.  
Literature themelore e secilit modul që do të përdoret në. 

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. Metodat e 
Hulumtimit   

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi i kursit është që të japë studentëve informata se si ata mund 
të jenë në gjendje për të mbledhur informacion në mënyrë që të 
krijojnë strukturën e të gjitha llojet e projekteve kërkimore, për të 
organizuar procesin studjuar si të tillë, për të përgatitur dhe e 
përdorin atë. Fokusi kryesor i këtij kursi është struktura, organizimi, 
përgatitja, hulumtimit dhe mësimit të aftësive, zona tradicionale 
praktikë e dokumentarë, titujt e punës e të informacionit, njohurive 
apo menaxherët e përmbajtjes, ekonomisë së informacionit, 
specialist informacionit, studiues informacionit etj  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Studentët do të mësojnë ndër të tjera edhe një pasqyrë në programet 
kërkimore, një përshkrim të hulumtimit të kontratës, të dhënat e 
hulumtimit për raportet dhe hetimet (të brendshme dhe të jashtme), 
një prezantim të profilit të Universitetit të kërkimit.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
Provimi Final 100%  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. 
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet përfshirë 
studim të pavarur  
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
60 orë mësimore orë, dhe 90 orë studimi të pavarur.  
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul 
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 

4Z1. English 4 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Studentët do të mësohen të nivelit të përparuar kurs anglisht duke 
praktikuar shqiptim, shkrim aftësitë, punën në përmirësimin e të 
dëgjuarit dhe të kuptuarit e folur anglisht e tyre. Studentët do të 
studiojnë teknika bisedor dhe praktikojnë këto teknika përmes 
dialogut të strukturuar, improvizim dialog dhe biseda praktike palë.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
  Ky nivel është për qëllim të përgatitur nxënës për të arritur 
rezultatin 550 në TOEFL ose ekuivalente.  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
Provimi Final 100%  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. 
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet përfshirë 
studim të pavarur  
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
60 orë mësimore orë, dhe 90 orë studimi të pavarur.  
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul 
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 

4Z2. Bashkëveprim 
kompjuter Njeriut 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi i kursit është që të japë informacionin e studentëve në lidhje 
me ndërveprimin e njeriut-kompjuter i cili është një disiplinë të bëjë 
me projektimin, vlerësimin dhe zbatimin e sistemeve interaktive 
informatikë për përdorim njerëzor dhe me studimin e fenomeneve të 
mëdha përreth tyre.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Studenti do të marrë pasqyrë se si teknologjia dhe iterct njerëzore 
me njëri-tjetrin, metodat dhe teknikat.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
  Ky nivel është për qëllim të përgatitur nxënës për të arritur 
rezultatin 550 në TOEFL ose ekuivalente.  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
Provimi Final 100%  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. 
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet përfshirë 
studim të pavarur  
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
60 orë mësimore orë, dhe 90 orë studimi të pavarur.  
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul 
Lit. 
5. Human-Computer Interaction, Edited by Alain Dix, Janet Finlay, 

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

1Z3. Web Dizajni 

 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 
 
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes Qëllimi i kursit është që të japë 
informacion në lidhje me studentët:  
• Dokumente të strukturuara, konceptet themelore të gjuhëve 
markup,  
• meta-gjuhë për përcaktimin gjuhë markup duke përdorur 
shembullin e XML  
• XML përkufizimi Lloji i dokumentit (DTD), duke bërë dallimin "të 
mirë-formuar" / "të vlefshme"; Koncepti namespace (hapësira)  
• Përpunimi i dokumenteve XML me XSL: XSLT Processing Model, 
fletë stili XSLT, tiparet e gjuhës XSLT, duke përfshirë strukturat e 
kontrollit, recursion, templates parameterized, sorting / grupimi, 
XSL-FO  
• Përdorimi i XPath për të identifikuar pjesët e dokumentit: 
konceptet (sëpata, shprehjet rrugë, funksionet), të përdorura në stili 
XSLT  
• Hyrje në XML Schema: pasqyrë, krahasimi me DTDs  
• Përmbledhje e TV standarde për përpunimin e të dhënave XML në 
një gjuhë programimi universale: analizë gramatikore e të dhënave 
XML, modele të ndryshme të përpunimit  
• API SAX (arkitektura, qasja mbajtës, përdorimi tipik)  
• API DOM (Arkitektura, navigacion përmes një pemë DOM, krijimin 
dhe manipulimin pemë DOM)  
• përdorimi i fletëve stil XSLT nga një gjuhë universale programimit, 



 

 

parameterization e fletë stili, transformimi i pemëve DOM  
• Shembuj të aplikimit XML nga fusha të ndryshme (p.sh. 
multimedia, komunikime mobile, formate shkëmbimin e të dhënave, 
grafikë vektoriale) 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:  
kanë një pasqyrë në Dokumentet strukturuar, konceptet themelore 
të gjuhëve markup,  
kanë një pasqyrë të TV standarde për përpunimin e të dhënave XML 
në një gjuhë programimi universale  
të shkruani një aplikim të vogël XML nga fusha të ndryshme (p.sh., 
multimedia komunikimit celular, formate të shkëmbimit të të 
dhënave, grafikë vektoriale) 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50% kurs dhe Provimi Final 50%. 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit; 
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i ligjëratave, 
ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. Studentët pritet të 
kalojnë një total prej 150 orë në module, duke përfshirë studimin e 
pavarur 
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
60 orë mësimore orë, dhe 90 orë studim të pavarur. 
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul 
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. 

5O1. Bazat e te dhenave 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Konceptet thelbësore: sistemet tradicionale file-based, pavarësisë se 
të dhënave, arkitekturës tre niveleshe dhe përkufizime themelore.  
Modelimi i të dhënave: abstragimi i informacionit në ndërmarrje të 
vërtetë të botës, konceptuale, modelet e të dhënave logjike dhe 
ruajtjen me theks të vendosur mbi parimin e normalizimit. 
Modeli Relacional: Marrëdhëniet, tuples, atributet, domains, 
integriteti bazës së të dhënave, dhe algjebra relacionale.  
DBMS relacionale: SQL, manipulimin e të dhënave, definmi i të 
dhënave dhe përkufizimet e pengesave.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Për të ofruar studentëve të kuptuarit e procesit të projektimit dhe 
zhvillimit e cila fillon me një problem të vërtetë botërore dhe rezulton 
në një zgjidhje të bazës së të dhënave.  
Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në 
gjendje të udhëtojnë në:  
Kuptojnë organizatën bazë dhe funksionalitetin e një 
shumëllojshmëri të llojeve të sistemeve të bazës së të dhënave. 
Formulojë strukturat duke përdorur rregullat e të dhënave të 
normalizimit. 
Hartimi i një modeli logjik të dhënave që kap kërkesat e një 
organizate për Database, hartimin dhe zhvillimin e një aplikimi të 
bazës së të dhënave dhe të vlerësojë zgjidhje.  
Madhësia e bazes se të dhënave (nga një model i normalizuar i te 
dhënave logjike) dhe kryejnë first-cut dizajn fizik për një sistem të 
menaxhimit të bazës së të dhënave tipike.  
Zbatimi i një bazë të dhënash duke përdorur SQL dhe të kuptojnë se 
si të zgjedh performancën e saj. 
DBMS ben te kuptuarit se si të menaxhojme recovery nga dështimet 



 

 

dhe mund te kete qasje në harmoni me bazën e të dhënave, dhe të 
jetë në gjendje për të kritikuar një sistem mbi këto baza  
Rëndësia e te njohurit te administrimit të të dhënave dhe të sigurisë.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
Kursi 50% Provimi Final 50%  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe te studimit të pavarur. Ky 
modul do të përfshijë ligjërata dhe të punen në grupe të vogla në 
ushtrime të ngjashme të strukturuara, punëtorive, së bashku me 
kompjuterin e duhur duke përdorur një tutorial interaktiv SQL. 
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në module duke 
perfshire studimet e pavarura  
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore, 30 orë dhe 90 orë laboratorike për studim të 
pavarur.  
Literature themelore e secilit modul që do të përdoret: 
Database Solutions – A step-by-step guide to Building Databases/ 
Carolyn Begg and Thomas Connolly, Addison Wesley / ISBN : 
0321173503 
Oracle SQL and PL/SQL Handbook/ Palinski. Addison Wesley 
2002/ISBN:0-201-75294-8/  
Oracle Programming (A primer). Sunderraman, Rajshekhar. Addison 
Wesley 2000 
Fundamentals of Database Systems / Elmasri & Navathe, Addison 
Wesley, 1999. 

5O2. Siguria e rrjetave 
ne IT  

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është paraqitja në bazat dhe aplikimet e prekshme të 
kriptografisë. Aspektet teknike të të dhënave të sigurisë dhe 
mbrojtjes janë paraqitur, si dhe situatat ligjore në përgjithësi. Pra, 
studentët do të jenë të aktivizuara për metodat e norms 
kriptografike, të cilat kanë qenë në punë në projekte të ndryshme 
dhe aplikime te ndryshme, si dhe për të zhvilluar dhe vlerësuar 
konceptet e sigurisë. Tema të tjera janë si identifikimi i rreziqeve të 
sigurisë dhe e kërcënimeve, të cilat ekzistojnë në LAN ose TCP / IP 
shtresë, metodat e mbrojtjes së rrjeteve potencialisht sulmet, për 
shembull nëpërmjet firewalls dhe sistemet e zbulimit te ndërhyrjes. 
Kursi do të japë një pasqyrë në elementet themelore, të cilat janë 
thelbësore për ndërtimin e protokolleve te IP-sigurisë. Në rrjedhën e 
ligjërimit protokollet kryesore të rendesihme te sigurisë gjithashtu do 
të shpjegohen.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Student merr pasqyrë të detajuar në sigurimin e informacionit, 
Sigurinë Kompjuterike, Rrjetet e Sigurisë; Kërcënimet dhe sulmet 
ndaj shtresave LAN dhe TCP / IP; Firewalls dhe Teknikat Intrusion 
Zbulime; Elemente për rrjetin End-to-End të Sigurisë: Secret-Key 
Algoritmi (DES, IDEA, AES), public-Key Algoritmi (RSA, Diffie-
HELLMANN), Autentikimi dhe Integriteti (MAC, Hash, HMAC), 
Nenshkrimi digjital, protokollet e igurise se IP- ve:  
IPsec (AH-Protokolli, ESP-Protokolli, tunelit Mode. Mode Transport), 
IPsec Menaxhimi SA dhe Exchange Key (Ike), IPsec dhe NAT, SSL 
(Secure Socket Layer), PGP (Pretty Good Privacy),  
Kerberos Authentication, PKI (Infrastruktura publike Key)  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuaritt;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studimet e pavarur 
/ praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e kontaktit 
(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  



 

 

50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi Final.  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore, 30 orë laboratorike dhe 90 orë studimi të pavarur.  

1. Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 
2. Network Security Bible by Ronald L. Krutz and Eric Cole 
3. Security+ Guide to Network Security Fundamentals by Mark D. 

Ciampa. 

5O3. Teknologjia  
avancuar e IP- ve dhe 
rrjetave 

SPershkrimi i shkurtet i permbajtjes 
Qëllimi i kursit është që të marrë një pasqyrë në lidhje me 
teknologjitë e avancuara të IP, Vështrime në mekanizmat themelore, 
baze për hetimet e veta mbi kërkesat e biznesit, baze për të kuptuar 
foto të mëdha  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Studenti merr ne menyre te detajuar Arkitekturën e internetit, BGP, 
IP Multicast, IPv6, MPLS, QoS VoIP.  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studime të pavarur 
/ praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e kontaktit 
(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studime te pavarur. 
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 
6.  F. Kurose & Keith W. Ross, Computer Networking 

5O4. Veglat e sigurise ne 
internet 

Short description of the content 
Qellimi I ketij kursi eshte ti mesoje studentet se si duhet te jene ne 
gjendje te pershkruajne metodat e avancuara te sigurise ne fushen e 
sigurise se IT në mënyrë të qartë, te njohin rrjedhjet e sigurisë së 
rrjetet e konfiguruara dhe propozojnë zgjidhje, për të kuptuar dhe 
zbatuar menaxhimin e sigurisë, te krahasojnë teknika të ndryshme 
VPN te tanishme dhe të vlerësojnë nivelin e tyre të sigurisë, te 
përshkruajnë funksionalitetin e arkitektures se vazhdueshme  
firewall, të ndërtuar me konceptin e nderrmarjes se sigurise 'globale'.  
e cila është e bazuar në kontrollin e pranimit të rrjetit 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe te mesuarit; 
Studenti merr pasqyrë të detajuar ne Level 2-Security: ARP 
Protection, Attacks on STP and VLANs, Private VLANs, Rate Limiting, 
802.1x and EAP, WLAN Security 
Firewall Principles and Design, TCP Protection (Intercept, 
SynCookies), Failover, NAT Issues, Access Lists, Stateful Inspection, 
Proxy Authentication and Intrusion Detection and Prevention 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit; 
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studime të pavarura/ 
praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e kontaktit 
(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% nga Provimi Final. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur.  
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 

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. Menaxhimi i 
Cilësisë 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi i kursit është që të kemi një pasqyrë dhe të kuptuarit 



 

 

themelor të menaxhimit të cilësisë sipas ISO 9000 dhe EFQM / 
AFQM.  
Metodat më të rëndësishme të cilësisë planifikojnë një përmirësim 
dhe gjithashtu zbatimin e një sistemi QM proceseve më janë të 
njohura.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Student merr pasqyrë të detajuar në Bazat e menaxhimit të cilësisë,  
Metodat dhe mjetet e QM, menaxhimin e procesit dhe optimization, 
ISO 9000 Standard i QM, TQM sipas FEMC / AFQM.  
Mësimdhënies dhe të mësuarit metodat;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, e mbikqyrur punën praktike dhe të pavarur të studimit / 
praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e kontaktit 
(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar.  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur. 
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modulLit. 

1. Quality Management (2nd Edition) by Donna C. S. Summers 
2. Quality Management Demystified by Sid Kemp 

5Z2. Operating systems 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
OS: Processor: Përshkrimi i komponentëve (arkitekturës Von 
Neuman-), identifikimi i faktorëve që ndikojnë në performancën 
(p.sh. MIPS, flops, shpejtësi clock, indekseve të llogaritura të 
performancës, arkitekturës autobus, etj).  
Sisteme Operative: Operative funksionon sistemi: pasqyrë e 
funksioneve (p.sh. ndërfaqe përdorues, makine dhe menaxhimit 
periferike etj).  
Operacionet kompjuterike: përdorimi i një sistemi operativ të 
pronarit, gjenerata e mjedisit dhe sistemet për një përdorues 
kompjuteri (strukturat skedar / direktori, rrobaqepsi e ndërfaqes 
ekran, sisteme backup etj).  
Administrata Rrjeti: menaxhimi i përdoruesve (mirëmbajtjen e 
grupeve të punës, logjike dhe të sigurisë fizike).  
Përfaqësimi i të dhënave: Numri konvertimet e sistemit (p.sh. binar, 
denary, heksadecimal, e numrave decimal, ASCII, Unicode, maska 
bit, bitmaps grafike, roli i sistemeve të ndryshme të numrave).  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në 
gjendje të:  
Vlerësoni performancën e një sistemi të zgjedhur kompjuterik  
Punësojnë sistemet operative  
Kuptoni përfaqësim të dhënave, logjikë të thjeshtë dhe të shkoj të 
marr-ekzekutuar ciklin e një mikroprocesor model. Shkruani punës 
programe të thjeshta të nivelit të ulët.  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorials dhe studim të pavarur.  
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet përfshirë 
studim të pavarur.  
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve 
burimet aktuale. Nxënësit duhet të inkurajohen për të lexuar revista 
aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe 
software.  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
30% Assignmenet, 70% Provimi përfundimtar  
konkretizimi do të thotë / IT;  
Varej nga ligjërues  



 

 

raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur. 
basic literature to be used in each module; 
D. Dick, "The PC Support Handbook", Dumbreck Publishing (2000),  
Englander, "Architecture of Computer Hardware and Systems 
Software: An IT Approach", 2nd Edition, John Wiley (2000) ISBN 
0471361093 
Hennessy & Patterson, "Computer Architecture: a Quantitative 
Approach", Morgan Kaufmann (1995) ISBN 1558603727 
M. Murdocca, "Principles of Computer Architecture", Prentice Hall 
(2000), ISBN 

5Z3. Kërkesat në Sistemit 
Dizajn 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Ky modul ofron një hyrje në sistemet e informacionit të menaxhimit 
të, ajo që ata janë, se si ata ndikojnë në organizimin dhe punonjësit 
e saj, dhe se si ata mund të bëjnë bizneset më konkurruese dhe 
efikase. Moduli do të përqëndrohet në mënyrat në të cilat Përparimet 
në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit e rrjeteve vazhdojnë 
të ndryshoj rolin dhe vlerën e sistemeve të informacionit në biznes 
dhe menaxhim. Temat Shembull përfshijnë: themelet organizative 
dhe teknike të sistemeve të informacionit, zhvillimin e sistemeve, 
menaxhimit të informacionit, menaxhimin e infrastrukturës, sigurisë 
së sistemit, dhe aplikacionet krijuese të biznesit të teknologjisë së 
informacionit.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Pas përfundimit të këtij moduli studenti do të jetë në gjendje të:  
Përshkruani kuadrin e sistemeve të TI dhe të identifikojë 
komponentet dhe funksionalitetin e konceptit të përgjithshëm të 
sistemeve.  
Identifikojë mënyrat në të cilat bizneset e përdorin atë për të 
zhvilluar një avantazh strategjik konkurrues të ilustruar qasje 
sistemeve për zgjidhjen e problemeve dhe të ciklit të sistemeve të 
jetës. Identifikimi dhe diskutojnë trendet e mëdha në trendet 
informative technologyIdentify në fushën e Telekomunikacionit dhe 
importanceUnderstand saj strategjik rolin dhe rëndësinë e 
menaxhimit të burimeve e të dhënave dhe se si ajo është përdorur 
për të mbështetur biznesin operations.Identify dhe ilustruar 
rëndësinë strategjike të internetit në Intranets 
businesses.Differentiate , extranete dhe Internet dhe ilustrojnë se si 
këto teknologji janë përdorur në operacionet e biznesit dhe 
management.Identify dhe vlerësimin e sistemeve të specializuara të 
informacionit për mbështetjen e menaxhimit, mbështetje ekzekutive, 
dhe vendim i automatizuar making.Identify çështjet etike të 
teknologjisë së informacionit në kontekstin e punësimit, jetës private 
, individualitet, kushteve, krimi, shëndetin dhe shqetësimet 
shoqërore të punës.  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorials dhe studim të pavarur.  
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet përfshirë 
studim të pavarur.  
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve 
burimet aktuale. Nxënësit duhet të inkurajohen për të lexuar revista 
aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe 
software.  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
First Exam :                                            
20% 
Second Exam :                                            
20% 



 

 

Final Exam :                                               
40-50%ratio between the theoretical and practical part of teaching; 
30 hours teaching hours , 30 hours laboratory and 90 hours 
independent study.  
basic literature to be used in each module; 
Requirements Analysis and Systems Design by Leszek Maciaszek, 
ISBN-10: 0321440366  

6O1. Përmbajtja 
dinamike të Web-
Inxhinierisë 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi i kursit është që të zbatojë kërkesat për përdorimin e 
shërbimeve të avancuara të rrjetit kompjuterik, si dhe për të 
përdorur aplikacionet e fundit dhe më aktuale standardeve dhe 
teknologjive.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Student merr pasqyrë të detajuar në Gjuhët në Web server (PHP, 
JSP, Servlets), Bazat e JSPs Kornizat në web-Inxhinierisë, Java 
Server përballet.  
Web Services me protokollet dhe XML me Java, veçanërisht WSDL, 
SOAP dhe UDDI  
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;  
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të 
ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorials dhe studim të pavarur.  
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet përfshirë 
studim të pavarur.  
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve 
burimet aktuale. Nxënësit duhet të inkurajohen për të lexuar revista 
aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe 
software.  
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
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. Konceptet e 
telekomunikimeve mobile 

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Qëllimi kryesor i kursit është që të sigurojë një njohuri te plotë dhe 
gjendjen e njohurive të artit në fushën e komunikimit celular. Theksi 
i ketij kursi është në strukturën dhe funksionin e sistemit të plotë. 
Një studim i detajuar i nënsistemeve që përfshin sistemin e 
përgjithshëm të kryhet.  
Qëllimet e pritura të mësimit dhe te mesuarit;  
Njohuri teknike e dhënë gjatë mbi aspekte të ndryshme të sistemit 
do të ndihmojë pjesëmarrësin në kuptimin e funksionimit të sistemit. 
Kjo do të ndihmojë më tej në ofrimin ekspertizave te nevojshme të 
kërkuara nga industria.  
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;  
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të 
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studime të 
pavarura / praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e 
kontaktit (ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.  
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;  
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi Final.  
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore, 30 orë laboratorike dhe 90 orë studimi të pavarur.  

1. Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 
2. Mobile Telecommunications Protocols for Data Networks by 

Anna Ha 
3. Mobile Telecommunications in a High-Speed World by Peter J. 

Curwen 



 

 

 
 

6O3. Cloud computing 

 
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes  
Ky modul ofron një duart-mbi studimin gjithëpërfshirës të 
koncepteve Cloud dhe të aftësive të gjithë  
modele të ndryshme të cloud shërbimit duke përfshirë 
Infrastrukturën si një shërbim (IaaS), Platforma si një shërbim 
(PaaS),  
Software si një shërbim (saas), dhe Biznes Procesit si një shërbim 
(BPaaS). IaaS tema të fillojë me një të detajuar  
studiojnë evoluimin e migrimit infrastrukturës qaset nga VMWare / 
Xen / KVM Virtualization, të  
Virtualization adaptive, dhe Cloud Computing / on-kërkesës burimet 
sigurimin. rrjedhë Cloud  
shërbimet e infrastrukturës dhe zgjidhjet e lidhura shitësi janë të 
mbuluara edhe në detaje. PaaS Temat mbulojnë një të gjerë  
Gama e platformave shitësi Cloud, duke përfshirë ligjet, Google App 
Engine, Microsoft kaltra, eukalipt,  
OpenStack dhe të tjerët, si dhe një studim të detajuar të shërbimeve 
të lidhura platformë të tilla si shërbimet e magazinimit  
se levave Google Storage, Amazon S3, Amazon Dynamo, ose 
shërbime të tjera për qëllim për të siguruar Cloud  
Menaxhimi i burimeve dhe aftësive monitoruese. 
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet  
Njohuri teknike ofrohet në kursin mbi aspekte të ndryshme të resë 
do të ndihmojë pjesëmarrësin në kuptimin e funksionimit të re 
brenda jashtë. Kjo do të ndihmojë më tej në dhënien e ekspertizës së 
nevojshme të kërkuara nga industria. 
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;  
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i ligjëratave, 
të mbikëqyrur punën praktike dhe të pavarur të studimit / praktikë. 
Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e kontaktit (leksion dhe 
laborator) është në dispozicion. 
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë; 
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar. 
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;  
30 orë mësimore orë, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të 
pavarur. 
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul 
Tanenbaum and van Steen, Distributed Systems: Principles and 
Paradigms, 
Pearson, 2007. 
ƒ Jean Dollimore, Tim Kindberg, George Coulouris, Distributed 
Systems: 
Concepts and Design, Fourth Edition, Addison Wesley, 2005. 
ƒ Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron, 
Computer Systems: A Programmer's Perspective, Prentice Hall, 2003. 
ƒ Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design: The 
Hardware/Software Interface, Fourth Edition, Morgan 
Kaufmann/Elsvier. 
ƒ Jason Venner, Pro Hadoop, Apress, 2009 

6O4. Projekti Final 

Teza e bachelor është punuar në mënyrë profesionale dhe në mënyrë 
të pavarur e studentëve në semestrin e 6-të me 18 ECTS kredi. 
Qëllimi i tezës bachelor është për të bërë 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 nxënësi në një fushë profesionale (Software 
Engineering, Software Design dhe Internet Technology) dhe për të 
treguar se nxënësi ka zhvilluar një kapacitet për të menduar të 
pavarur analitike.  



 

 

Në tezën e 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, marrëdhëniet e saj me të njohurive 
ekzistuese, çështje apo hipoteza, metodologjinë, rezultatet dhe 
diskutim. Procesi Teza Bachelor fillon me kontaktimin e profesor i 
fushës nxënësit e interesit dhe duke rënë dakord në temën e tezës.  
Pasi një temë dhe një mbikëqyrës për tezën janë dakord, një aplikim 
zyrtar temë duhet të dorëzohet në institucionin relevant. Instituti 
konfirmon temë dhe emëron eprorin dhe instruktor për tezën. 

 

 

  



 

 

2.6 Tё dhёnat themelore pёr programin e 

studimit: Gjuhё dhe letёrsi gjermane 

Emri i programit të studimit Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 

Niveli i i kualifikimit sipas KKK 

(me shkurtesat BA, MA, PhD,  program doktorate, 

kurs universitar, certifikatë apo diplomë 

profesionale) 

BA 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në formë 

të plotë dhe të shkurtuar  
Bachelor i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane  

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area 

Codes (ESAC) 

05.0 /  05.2 / 05.3 / 05.5 / 09.0 / 09.1 / 09.2 / 09.3 

/ 09.4 

Profili i programit akademik (specializimi) 

Programi përbëhet prej moduleve të: gjuhësisë, 

letërsisë, civilizimit, metodikës-didaktikës të 
mësimdhënies së gjermanishtes si gjuhë e huaj 

dhe translatologjisë (përkthim, interpretim), 

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

mesëm, dhe 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 kredive (total dhe viti)  240/60 

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër) 
 

Viti I, Semestri I, Lëndët obligative:  

1.1 Praktikë gjuhe – I-  Gjuhë e sotme gjermane 

(A2/1), 1.2 Gramatikë e gjuhës gjermane I (bazatë), 

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 Gjuhë  shqipe  

I                            

Viti I, Semestri II, Lëndët obligative: 

2.1 Praktikë gjuhe II - Gjuhë e sotme gjermane 

(A2/2), 2.2  Fonetikë dhe fonologji e gjuhës gjermane, 

2.3 Letërsia gjermane -I-, 2.4 Civilizimi dhe kultura 

gjermane -II-, 2.5 Gjuhë e huaj I                                                                     

Lëndë me zgjedhje: 

2.6 Gjuhë shqipe II, 2.7 Gjermanishtja e ekonomisë 

Viti II, Semestri III, Lëndët obligative: 

3.1 Praktikë gjuhe III - Gjuhë e sotme gjermane 

(B1/1), 3.2 Morfologji e gjuhës gjermane, 3.3 Letërsia 

gjermane II, 3.4 Hyrje në teknikën e punës së studimit 
të gjermanistikës,                           

Lëndë me zgjedhje: 

3.5 Gjuhë e huaj II, 3.6 Qytetërim gjerman (DACHL), 

3.7 Leximi dhe kuptimi i teksteve, 3.8 Analizë e 

gabimeve gjuhësore 

Viti II, Semestri IV, Lëndët obligative: 

4.1 Praktikë gjuhe IV- -  



 

 

 Gjuhë e sotme gjermane (B1/2), 4.2 Sintaksë e gjuhës 

gjermane, 4.3 Letërsia gjermane III, 

 4.4 Shkrim kreativ  

Lëndë me zgjedhje: 

4.5 Hyrje në didaktikën e gjuhëve të huaja, 4.6 Letërsi 

austriake, 4.7 Hyrje në translatologji (përkthim dhe 

interpretim), 4.8 Gjermanishtja për juristë 

Viti III, Semestri V, Lëndët obligative: 

5.1 Praktikë gjuhe V - Gjuhë e sotme gjermane 

(B2/1), 5.2 Metodika dhe didaktika e gjuhës gjermane 

I,  5.3  Letërsia gjermane IV, 5.4 Gramatikë e gjuhës 

gjermane II            

Lëndë me zgjedhje: 

5.5 Ortografi, 5.6 Stilistika idiomatike dhe gjuha 

shqipe, 5.7 Terminologjia dhe profesionet gjuhësore I, 

5.8 Gjuhësi e tekstit 

Viti III, Semestri VI, Lëndët obligative: 

6.1  Praktikë gjuhe VI - Gjuhë e sotme gjermane  

(B 2/2), 6.2  Metodika dhe didaktika e gjuhës 

gjermane II,  6.3 Leksikologji dhe leksikografi e 

gjuhës gjermane, 6.4 Seminar në shkencën e letërsisë 

Lëndë me zgjedhje: 

6.5 Analizë e teksteve letrare, 6.6 Komunikimi 

ndërkulturor, 6.7 Gjermanishtja për qëllime 

akademike dhe specifike, 6.8  Përkthim gjermanisht 

–shqip 

Viti IV, Semestri VII, Lëndët obligative: 

7.1  Praktikë gjuhe VII - Gjuhë e sotme gjermane   
(C 1/1), 7.2 Metodika dhe didaktika e gjuhës 

gjermane III,  7.3 Praktika profesionale në shkollë,  

7.4 Seminar i gjuhësisë gjermane 

Lëndë me zgjedhje: 

7.5 Metodologjia dhe teknikat e   punës shkencore, 

7.6 Terminologjia dhe  profesionet e gjuhës II, 7.7 

Përkthim letrar, 7.8 Gjuhësi  kontrastive 

Viti IV, Semestri VIII, Lëndët obligative: 

8.1  Praktikë gjuhe VIII - Gjuhë e sotme gjermane  (C 

1/2), 8.2 Praktika profesionale në shkollë, 8.3 Seminar 

i didaktikës, 8.4 Punimi i diplomës BA 

Lëndë me zgjedhje: 

8.5 Metodologjija dhe teknikat e përkthimit, 8.6 

Analizat dhe përgatitja e mësimdhënies të 

gjermanishtes si gjuhë e huaj, 8.7 Letërsia në 

mësimdhënien e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj, 8.8 

Analizë e teksteve mësimore  

Numri i vendeve të studimit 100 

Udhëheqësi i programit të studimit Prof. Dr. Izer Maksuti 

Personeli i përhershëm akademik 

(shkencor/artistik) 

(Numri sipas kategorive të personelit) 

Prof.Dr. Arbër Çeliku (Tetovë, Mannheim), 

Mr. Arsim Rexhepi (PhD Kandidat, 

Bochum), Ilir Krusha (PhD Kandidat, 

Vjenë), Ilir Lenjani (PhD Kandidat, Vjenë), 



 

 

Prof.Dr. Izer Maksuti (studim , MA, PhD, 

Vjenë), Shkurte Veliu-Ajdini (PhD 

Kandidat, Vjenë), Mr. Vilson Marku (PhD 

Kandidat, Graz), Vjosa Elezi-Morina (PhD 

Kandidat, Vjenë) 

Mag. Regine Schwendinger, Lektore 

austrike, OEAD, Vjenë 

Mësimdhënie vullnetare nga lektorja e DAAD, 

UP, Katharina Ertle,  MA   

Taksat e studimit 50 Euro për semestër 

 

 

2.2. Arsyeshmëria e programit për tregun e punës 

 

Studentët e  Departamentit të Gjuhës dhe Letërsis Gjermane, shkollimin e arsimimin  e  tyre e 

përfundojnë  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. 

Studentët të cilët do ta 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. 



 

 

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. 

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 

Bachelor  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. 

2.3. Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 

Dizajnimi i programit të Gjuhës Gjermane është bazuar në modelin e  

Universiteti i Osijekut, Universitetit të Zagrebit, Universitetit të Shkodrës  

Universiteti i Prishtinës, Universiteti i Selanikut, Universiteti i Vjenës 

dhe universiteteve të tjera në vend e rajon dhe vendet gjermanishtfolëse.   

2.4. Grupi target, të cilit i dedikohet programi 

Maturantëve të shkollave të mesme të Kosovës dhe të rajonit 

2.5. Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit  

Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane është  e  Fakultetit të Filologjisë. 

2.6. Qëllimi dhe profili i programit të studimeve  

Programi i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane  përgatit student për karrierë  në fushë  të 

mësuesisë dhe përkthimit. 

Studentët do të ndjekin  ligjeratat  të cilat kryesisht janë të fokusuara në aspektin hyrës të 

gjuhës,  gjuhësisë, letërsisë dhe kulturës gjermane, si dhe metodikës-didaktikës të 

mësimdhënies së gjermanishtes si gjuhë e huaj dhe translatologjisë (përkthim, interpretim). 

 

Objektivat e Mësimit 

 Gjuha & Komunikimi:  lexim dhe dëgjim; të shprehurit me shkrim; zhvillimi i 

shkathtësive të avansuara në lexuarit, folurit dhe  të shkruarit e gjermanishtës 

- Njohuri gjuhësore deri në nivelin C1 (sidomos nga lëndët: praktikë gjuhe I-VIII) 

Pasi niveli i njohurive të gjuhës gjermane nga studentët  është i ndryshëm, ata ndahen 

në grupe sipas nivelit të njohurive të gjuhës gjermane.  

- 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. Dije themelore teorike për strukturën gjuhësore të 

gjermanishtes   

- Literaturë: T’i zhvilloj aftësitë e studentëve për ta përdorur terminologjinë e duhur 

gjuhësore, kultrore, apo analizat letrare. Njohuri themelore për gjuhësinë dhe 

letërsinë gjermane 

- 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. Njohuri të përgjithshme për kulturën dhe 

shoqëritë e vendeve gjermanofolëse  

 

2.7. Rezultatet e pritura të mësimit  

Pas përfundimit të suksesshëm të studimeve Bachelor studenti do të jetë në gjendje 

- të analizojë shprehje gjuhësore dhe struktura gjuhësore 

- të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh, ndër to edhe tekste të gjata, tekste specifike 

komplekse, komente dhe raporte;  

- të shkruajë mbi situata komplekse, duke u shprehur qartë dhe në mënyrë të strukturuar 

dhe duke zgjedhur gjuhën e përshtatshme për lexuesin;  

- të flasë rrjedhshëm dhe spontanisht, të mbajë qëndrim, të formulojë saktë mendimet 

dhe idetë e tij/saj dhe t‘i paraqesë ato me hollësi. 
- -Të kryjnë një punë hulumtuese 

- -Të përpilojnë një punim shkencor sipas teknikave/rregullave për punime shkencore 

- të analizoj tekste letrare në përgjithësi 

- të demonstrojë njohuri themelore për teoritë e ndryshme linguistike dhe letrare 

- të komunikojë në gjuhën gjermane në nivel të avancuar 

- t’i identifikojë veprat e letërsisë gjermane sipas epokës letrare 

- të punojë efektivisht individualisht dhe në grup 

- të demonstrojë njohuri të thella për aspektet e ndryshme të letërsisë, historisë dhe 

kulturës gjermane   

- të hartojë punime seminari dhe t’i prezantojë ato me kompetencë akademike dhe 

teknike  

- të përpilojë tekste akademike (Punimi i diplomës) dhe t’i prezantojë ato 

- të demonstrojë njohuri për metodat e mësimdhënies së gjermanishtes si gjuhë e huaj  

- të planifikojë dhe mbajë orën mësimore 

- të nxëjë kompetenca të mjaftueshme për t’u përfshirë në tregun e punës (në 

mësimdhënie, përkthim për institucione të ndryshme, projekte hulumtuese etj.) 

 

2.8. Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale te studimit 



 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike i programit të studimit është  rreth 60% teori 

– 40% praktikë. Ky raport për disa lëndë shpeshherë shkon në 40 - 60 në dobi të praktikës 

gjuhësore! 

2.9. Llogaritja e ECTS-ve 

Ky program është i dizajnuar me tetë semestra, dhe numri i përgjithshëm i kredive është 

240.  

2.10. Puna praktike  

Në kuadër të lëndës “7.3 Praktika profesionale në shkollë “ (Semesti VII dhe VIII), 

studentëve u ofrohet mundësia që ta kryejnë praktikën e tyre si në shkollat e mesme të ulëta 

dhe të larta. Ata janë të obliguar që pas një faze të shkurtër të hospitimit, e cila i përfshinë 30 

orë mësimore, të mbajnë vetë mësim nën mbikëqyrjen e mësimdhënësve me përvojë në klasa 

në të cilat mësohet gjuha gjermane si gjuhë e huaj. Përvojat e tyre nga ligjëratat dhe nga 

praktika profesionale (hospitimi dhe mbajtja e orës mësimore) i dokumentojnë në një raport 

me shkrim, në të cilin reflektohet edhe procesi i tyre mësimor. 

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. 

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 institucione përkatëse apo 

ndërmarrje.  

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. 

 Si universitet e fakultet e kemi një marrëveshje me mësimdhënësit e këtyre, që ata t’i 

pranojnë studentët në orët e tyre mësimore. Përveç kësaj, studentëve u lëshohet një dokument 

i nënshkruar nga Dekani në mënyrë që të dëshmojnë para drejtorëve të shkollave se ata janë 

studentë të Fakultetit të Filologjisë. 

2.11. Plani i bashkëpunimit dhe hulumtimeve  

Bashkëpunim me DAAD, OEAD, Fondacionin Herder  

Bashkëpunimi vendor e rajonal  

Bashkëpunimit të Departamentit me ambasadat DACH 



 

 

Ngritja e një biblioteke të specializuar për gjermanishten (Fachbibliothek für 

Germanistik) edhe Biblioteka Austriake 

2.12. Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve 

Kriteret e regjistrimit në studimet Bachelor në Fakultetin e Filologjisë janë këto:   

- përfundimi me sukses  i shkollës së mesme 

- kalimi i provimit të maturës 

- kalimi i provimit pranues 

Kandidatët e interesuar për ta studiuar Gjuhën dhe Letërsinë Gjermane duhet të dëshmojnë se 

kanë njohuri të gjuhës gjermane për t’u pranuar në studime. Ata i nënshtrohen provimit  

pranues dhe duhet të kenë së paku njohuri në nivelin A2 sipas Kornizës Europiane të 

Referencës. 

 

 

 

 

 

 

2.13. Pasqyrë e programit  

 

Viti I 

Semestri I Orë/javë  

Nr. Sh. Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O 1.1 Praktikë gjuhe - I 

Gjuhë e sotme gjermane (A2/1) 
0 6 8 Mr. Ilir Lenjani  

2.  O 1.2 Gramatikë e gjuhës gjermane I 

(bazatë)                           
2 2 5 Prof Dr. Arber 

Çeliku 

3.  O 1.3  Hyrje në linguistikë gjermane 2 1 5 Prof. Dr. Izer 

Maksuti  

4.  O 1.4 Hyrje në letërsinë gjermane (në 

shkencën e letërsisë) 
2 1 5 Mr. Arsim Rexhepi  



 

 

5.  O 1.5 Civilizimi dhe kultura gjermane-I- 2 1 4 Mr. Vilson Makru 

6.  O 1.6 Gjuhë  shqipe  I 2 0 3 Prof. Dr. Ragip 

Mulaku 

  Gjithsej – semestri I 21 orë 30  

Semestri II  

7.  O 2.1 Praktikë gjuhe II - 

 Gjuhë e sotme gjermane (A2/2) 
0 6 8 Mr. Ilir Krusha  

8.  O 2.2  Fonetikë dhe fonologji e gjuhës 

gjermane                                  
2 1 5 Prof.Dr. Izer 

Maksuti  

9.  O 2.3 Letërsia gjermane -I-                                     2 1 5 Mr. Arsim Rexhepi  

10.  O 2.4 Civilizimi dhe kultura gjermane -

II- 

2 1 4 Mr. Vilson Marku  

11.  O 2.5 Gjuhë e huaj I  1 2 4 Mr. Nazli Tyfekqiu 

Gjithsej 18 orë 26  

Lëndë me zgjedhje  

12.   2.6 Gjuhë shqipe II 2 0 4 Prof. Dr. Ragip 

Mulaku 

13.  Z 2.7 Gjermanishtja e ekonomisë  1 1 4 Lektori i OEAD-it 

  Gjithsej – semestri II 18/20 orë 30  

 

 

Viti II 

Semestri III Orë/javë  

Nr. Sh. Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O 3.1 Praktikë gjuhe III - 

 Gjuhë e sotme gjermane (B1/1) 
0 8 8 Mr. Shkurte Veliu-

Ajdini 

2.  O 3.2 Morfologji e gjuhës gjermane  2 1 5 Prof. Dr. Arber 

Çeliku 

3.  O 3.3 Letërsia gjermane II                          2 1 5 Mr. Arsim Rexhepi  



 

 

4.  O 3.4 Hyrje në teknikën e punës së studimit të 

gjermanistikës 
2 1 4 Mr. Vilson Marku  

Gjithsej 17 orë 22  

Lëndë me zgjedhje  

5.  Z 3.5 Gjuhë e huaj II  1 2 4 Mr. Nazli Tyfekqiu 

6.  Z 3.6 Qytetërim gjerman (DACHL)  2 0 4 Mr. Vilson Marku  

7.  Z 3.7 Leximi dhe kuptimi i teksteve  2 0 4 Mr. Ilir Krusha 

8.  Z 3.8 Analizë e gabimeve gjuhësore 1 1 4 Lektori i OEAD-it 

Gjithsej – semestri III 20/22 orë 30  

Semestri IV  

9.  O 4.1 Praktikë gjuhe IV -  
 Gjuhë e sotme gjermane (B1/2) 

0 8 8 Mr. Ilir Krusha 

10.  O 4.2 Sintaksë e gjuhës gjermane 2 1 5 Prof.Dr. Arber 

Çeliku 

11.  O 4.3 Letërsia gjermane III 2 1 5 Mr. Arsim Rexhepi 

12.  O 4.4 Shkrim kreativ  2 1 4 Prof.Dr. Izer 

Maksuti  

  Gjithsej  17 orë 22  

Lëndë me zgjedhje  

13.  Z 4.5 Hyrje në didaktikën e gjuhëve të 

huaja 

2 1 4 Mr. Vjosa Elezaj-

Morina 

14.  Z 4.6 Letërsi austriake 2 1 4 Mr. Shkurte Veliu-

Ajdini 

15.  Z 4.7 Hyrje në translatologji (përkthim 

dhe interpretim) 

2 1 4 Prof.Dr. Izer 

Maksuti 

16.  Z 4.8 Gjermanishtja për juristë  1 2 4 Lektori i OEAD-it 

Gjithsej – semestri IV 23 orë 30  

 

Viti III 



 

 

Semestri V Orë/javë  

Nr. Sh. Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O 5.1 Praktikë gjuhe V -  
 Gjuhë e sotme gjermane (B2/1) 

0 8 8 Mr. Ilir Lenjani  

2.  O 5.2 Metodika dhe didaktika e  

gjuhës gjermane I  

2 2 5 Mr. Vjosa 

Elezaj-Morina 

3.  O 5.3  Letërsia gjermane IV 2 2 5 Mr. Shkurte 

Veliu-Ajdini 

4.  O 5.4 Gramatikë e gjuhës gjermane II                           2 2 5 Prof Dr. Arber 

Çeliku 

  Gjithsej  15 orë 20  

Lëndë me zgjedhje  

5.  Z 5.5 Ortografi  1 2 4 Lektori i 

OEAD-it 

6.  Z 5.6 Stilistika idiomatike dhe gjuha 

shqipe 

2 1 4 Prof.Dr. Izer 

Maksuti 

7.  Z 5.7 Terminologjia dhe profesionet 

gjuhësore I 

2 1 4 Mr. Vilson 

Marku  

8.  Z 5.8 Gjuhësi e tekstit 2 0 4 Prof Dr. Arber 

Çeliku 

Gjithsej – semestri V 19/20 orë 30  

Semestri VI  

9.  O 6.1  Praktikë gjuhe VI 
 Gjuhë e sotme gjermane  (B 2/2) 

0 8 8 Mr. Ilir Lenjani 

10.  O 6.2  Metodika dhe didaktika e  

gjuhës gjermane II 

2 1 5 Mr. Vjosa 

Elezaj-Morina 

11.  O 6.3 Leksikologji dhe leksikografi e gjuhës 

gjermane  

2 1 5 Prof.Dr. Izer 

Maksuti 

12.  O 6.4 Seminar në shkencën e letërsisë 1 2 4 Mr. Shkurte 

Veliu-Ajdini 

  Gjithsej 17 orë 22  



 

 

Lëndë me zgjedhje  

13.  Z 6.5 Analizë e teksteve letrare  1 1 4 Mr. Arsim 

Rexhepi 

14.  Z 6.6 Komunikimi ndërkulturor. 

 
2 0 4 Prof Dr. Arber 

Çeliku 

15.  Z 6.7 Gjermanishtja për qëllime 

akademike dhe specifike  

1 1 4 Lektori i 

OEAD-it 

16.  Z 6.8  Përkthim gjermanisht –shqip 1 1 4 Prof. Dr. Arber 

Çeliku 

Gjithsej – semestri VI 21 orë 30  

 

Viti IV  

Semestri VII Orë/javë  

Nr. Sh. Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi 

1.  O 7.1  Praktikë gjuhe VI 
 Gjuhë e sotme gjermane  (C 1/1) 

0 6 8 Mr. Ilir Lenjani 

2.  O 7.2 Metodika dhe didaktika e  

gjuhës gjermane III 

1 2 5 Mr. Vjosa 

Elezaj-Morina 

3.  O 7.3 Praktika profesionale në shkollë 

(hospitim) 

 2 4 Mr. Vjosa 

Elezaj-Morina 

4.  O 7.4 Seminar i gjuhësisë gjermane 1 2 5 Prof.Dr. Izer 

Maksuti 

Gjithsej 14 orë 22  

Lëndë me zgjedhje  

5.  Z 7.5 Metodologjia dhe teknikat e   punës 

shkencore 

1 1 4 Mr. Vilson 

Marku  

6.  Z 7.6 Terminologjia dhe  profesionet e 

gjuhës  II 

1 1 4 Mr. Ilir Krusha 

7.  Z 7.7 Përkthim letrar 2 1 4 Prof . Dr. Arber 

Çeliku 



 

 

8.  Z 7.8 Gjuhësi  kontrastive 2 0 4 Mr. Ilir Krusha 

Gjithsej – semestri VII 18 orë 30  

 

Semestri VIII 

 

9.  O 8.1  Praktikë gjuhe VI 

 Gjuhë e sotme gjermane  (C 1/2) 
0 6 8 Mr. Ilir Lenjani 

10.  O 8.2 Praktika profesionale në shkollë 

(mësimdhënie) 

 2 4 Mr. Vjosa 

Elezaj-Morina 

11.  O 8.3 Seminar i didaktikës 1 2 5 Mr. Vjosa 

Elezaj-Morina 

12.  O 8.4 Punimi i diplomës BA   5  

Gjithsej 11 orë 22  

Lëndë me zgjedhje  

13.  Z 8.5 Metodologjija dhe teknikat e 

përkthimit  

1 2 4 Mr. Vilson 

Marku 

14.  Z 8.6 Analizat dhe përgatitja e mësimdhënies të 
gjermanishtes si gjuhë e huaj  

1 1 4 Mr. Vjosa 

Elezaj-Morina 

15.  Z 8.7 Letërsia në mësimdhënien e gjuhës 

gjermane si gjuhë e huaj 

2 0 4 Mr. Arsim 

Rexhepi 

16.  Z 8.8 Analizë e teksteve mësimore 2 0 4 Mr. Ilir Krusha  

Gjithsej – semestri VIII 15/16 orë 30  

 

 

2.14  Përshkrimi i modulit / lëndës: 

 

Viti I – Semestri I 

Lëndët obligative:  

Emri i lëndës: 1.1 Praktikë gjuhe I (A2/1) 

Mësimdhënësi: Mr.Ilir Lenjani 



 

 

Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuri elementare gramatikore. Theks i veçantë do 

ti kushtohet  praktikimit të gjuhës gjermane si në të folur po ashtu edhe në të shkruar. Qëllimi 

i kësaj lënde do të jetë po ashtu që studentët  të përfitojnë mundësitë të mësojnë më lehtë 

gjuhën dhe t’u lehtësohet mësimdhënia e gjuhës. Kjo lëndë synon zhvillimin e shkathtësive 

komunikative dhe sociale të nevojshme për komunikim në një gjuhë: të shkruarit, të lexuarit,  

të folurit dhe të dëgjuarit. Ushtrohen strategji të ndryshme të të lexuarit dhe dëgjuarit (global, 

selektiv e të detajuar), fjalori zgjerohet me shprehje më komplekse të nivelit A2/1. Po ashtu 

ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato 

receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të temave të ndryshme. Për 

zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që 

ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin 

e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. Gjatë ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe seminare 

me tema të ndryshme të cilat janë në përputhje me programin e lëndës.  

Objektivat e lëndës: 

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit në nivelin A2 të Kornizës së 
Përbashkët Evropiane; 

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me shkathtësitë reale jetësore; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre për të komunikuar me folësit 

burimorë dhe joburimorë të gjermanishtes;  

- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe fleksibil i gjuhës gjermane 

si për qëllime personale po ashtu edhe për ato profesionale; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 

 

Rezultatet e pritshme 

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studenti duhet të jenë në gjendje: 

- të dëshmojë që zotëron njohuri elementare të gramatikës gjermane; 

- të kuptojë informacionet më të rëndësishme në biseda të jetës së përditshme, por 

edhe njoftime të shkurtra në radio apo mesazhe në telefon;  

- të nxjerrë informacionet e rëndësishme nga artikuj të shkurtër gazetash, njoftime 

që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe nga tabela udhëzuese; 

- të shkruajë mesazhe, të cilat lidhen drejtpërdrejt me mjedisin që i rrethon; 

- të formulojë pyetje rreth temave të jetës së përditshme dhe të reagoni ndaj tyre; 

- në biseda të përditshme të bijë dakord ose të negociojë për diçka.  

 

Metodologjia e mësimdhënies:  

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve. Përdoren metoda të kombninuara 

dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur qëllimin: përmirësimin e 

shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet 

në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të 

ndryshme). 



 

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

 

Literatura bazë:  

1. Specht/Habersack/Pude: Menschen A2/1. Kursbuch mit DVD-ROM. Niveau: A2/1. 

Hueber Verlag 2013. 

2. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag. Muenchen 2010. 

3. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim. Dudenverlag 2005. 

4. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 

Langenscheidt 2008. 

5. Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 

Dudenverlag 2011. 

6. Monika Reimann: Grundstufen-Grammatik für Deutsch als Fremdsprache. 

Erklärungen und Übungen, aktualisierte Auflage. Niveau: A1 - B1. Hueber Verlag 

2010. 

 

Emri i lëndës:  1.2 Gramatikë e gjuhës gjermane 1 (bazatë) 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Arber Çeliku 

Kjo lënd ka për qëllim që studentët t’i njohin konceptet themelore të gramatikës së gjuhës 

gjermane (gjitha pjesët e ligjeratës në përgjithësi ndersa emri, nyja, folja, mbiemri në veçanti)  

Do të fitohën njohuri linguistike, por me ushtrimet e shumta do të ndikojë direkt në ngritjen e 

korrektësisë në të shprehurit në gjuhën gjermane. 

Objektivat e lëndës: 

- të njihen studentët me funksionet e pjesëve e ligjëratës (emri, nyja, folja, mbiemri) dhe t’i 

përdorin drejt ato. 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në gjendje: 

- t’i njeh gjitha kategorit e foljës, emrit dhe mbiemrit 

- t’i transmetojnë njohurit në shembuj konkret 

- të tregojë ngritje në saktësi në përdorimin e gjuhës gjermane 

 

Metodologjia e mësimdhënies  



 

 

Kjo lëndë përveq ligjëratës që ofron bazën teorike do zhvillohet edhe ne formë të  

ushtrimeve, diskutimeve, reflektimeve në grup dhe plenum si dhe punës individuale (detyra 

në shtëpi).  

  

  Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

50 % 50 % 

 

Literatura bazë: 

Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

München: Ismaning 2013. 

DUDEN. Die Grammatik. Hrsg. von den Dudenredaktion. Band 4. Mannheim, Wien u.a.: 

Dudenverlag 82009. 

Hall, Karin / Schneider, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF. München: 

Ismaning 2013. 

 

Helbig, Gerhard /Buscha, Joachim Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht. Berlin, München u. a.: Langenscheidt 2013. 

 

Helbig, Gerhard /Buscha, Joachim: Übungsgrammatik.  Leipzig: Langenscheidt 2000. 

 

 

Emri i lëndës:  1.3 Hyrje në linguistikë gjermane 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Izer Maksuti  

Përshkrimi i lëndës: 

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. 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

- Njohja me objektin e studimit të disiplinës teorike: Gjuhësi e përgjithshme, aplikative 

dhe historike.    

- Të kuptuarit e koncepteve themelore të gjuhësisë  është një nga synimet kryesore të 

lëndës.  

- Njohja e metodave themelore të studimit në gjuhësi, teoritë më të përhapura dhe një 

ide të përgjithshme për historinë e ideve në këtë fushë.  

 

 



 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë,  detyra  shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

70 % 30 % 

 

Literatura bazë:  

Buch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische Linguistik. Eine Einführung. 

Tübingen: Narr. 

 

Graefen G/Liedke M. (2008): Germanisctische Sprachwissenschaft. Tübingen: A. Franke 

Verlag 

Kürschner, Wilfried (2007): Taschenbuch Linguistik. Ein Studienbegleiter für 

Germanisten. 3. durchges. Auflage. Berlin: Schmidt. 

 

Emri i lëndës:  1.4 Hyrje në Letërsinë gjermane (në shkencën e letërsisë) 

Mësimdhënësi: MA. Arsim Rexhepi 

Pershkrimi i lendes: 

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. Njëkohësisht do të ketë një praktikë 

tekstuale në mënyrë metodike. 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. 

Objektivat e lendes: 

Qellimet e kesaj lende jane qe studenti te arrije te njohe teknikat e punës, te arrije tek marrja e 

informacioneve gjithashtu  kritika e tekstit dhe bazat e analizës së tekstit jane objektiva te 

kesaj lende. Gjithashtu do te merren informacione më të zgjeruara mbi letërsinë në përgjithësi 

dhe letërsinë gjermane në veçanti si :epokat e zhvillimit të historisë së letërsisë gjermane, 

veçoritë më thelbësore të letërsisë gjermane dhe eprat dhe autorët më kryesorë të letërsisë 

gjermane. 

Rezultatet e pritshme: 



 

 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të jenë në gjendje që të dëshmojë që zotëron 

njohuri në fushën e shkencës së letërsisë gjermane, të cilat njohuri mundë ti përdor gjatë 

studimeve të mëtutjeshme. Të dëshmojë që zotëron njohuri dhe shkathtësi në fushën e 

kërkimit shkencor që janë esenciale për përpilimin e punimeve seminarike. Të dëshmojë që 

zotëron njohuri dhe shkathtësi rreth gjinive letrare dhe të analizojë ato.  

 

Metodologjia e mesimdhenies: 

Në procesin e mësimdhënies zbatohet  metodologj bashkëkohore. Format e ndryshme të 

ligjërimit të modifikuar, punë e pavarur e studentëve sipas formave bashkëkohore të 

bashkëpunimit (reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në dyshe, punë në grupe të 

vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me shkrim ).  

 

-Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

80 % 20 % 

 

Literatura baze: 

 

1. Allkemper, Alo/Eke, Norbert O.: Literaturwissenschaft: Eine Einführung in 

die Literaturwissenschaft. Wilhelm Fink Verlag 2010. 

2. Klewitter, Anne/Ostheimer, Michael: Literaturtheorie – Ansätze und Anwendungen. 

Göttingen: Vandenhoeck&Rupprecht 2008. 

3. Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis. Würzburg: 

Königshausen&Neumann 2007. 

4. Schultes-Sasse, Jochen/ Werner, Renate: Einführung in die Literaturwissenschaft. 

München: Wilhelm Fink Verlag 1977. 

5. Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. München: Wilhelm Fink Verlag 

1991. 

6. Vogt, Jochen: Wie analysiere ich eine Erzählung? München: Wilhelm Fink Verlag 

2011. 

 

Emri i lëndës:  1.5 Civilizimi dhe kultura gjermane-I-  

2.4 Civilizimi dhe kultura gjermane-II- 
Mësimdhënësi:  Mr. Vilson Marku  

Përshkrimi i lëndës: 

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. 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë,  detyra  shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 

Literatura bazë:  

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 

 

 

Emri i lëndës:  Gjuha shqipe I dhe  II (1.6, 2.6) 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Ragip Mulaku  

Përshkrimi i lëndës: 

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 ate.  

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 literatures së 

sotme, dhe t’i implementojnë ato në studimin ditor.  

 

Në semestrin e parë të studimeve studentët do të koncetrohen në çështjet morfologjike të 

Gjuhës shqipe, derisa në semestrin e dytë në sintaksë.  

 

Mëtutje, lënda do t’i përgatisë studentët me njohuri të duhura në Gjuhën shqipe dhe Lëtersinë 

shqipe e cila njëkohësisht korrespondon me sfidat e shekullit  njëzetë e një. 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 



 

 

- Të kuptuarit e koncepteve themelore të gjuhës standarde shqipe 

- Të kuptuarit e funksioneve morfo-sintaksore të pjesëve të ligjëratës 

- Njohja me rregullat e drejtshkrimit 

 

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje: 

- Të flasin dhe të shkruajnë rrjedhshëm gjuhën e sotme shqipe. 

- Do të aftësohen për të hartuar shkresa akademike, si dhe lloje të tjera shkrimesh 

letrare. 

- njohuri të mjaftueshme nga kursi i gjuhës standarde shqipe, më së të nevojshme 

për këtë profesion. 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë,  detyra  shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

70 % 30 % 

 

Literatura bazë:  

ASHRSH; Gramatika e gjuhës shqipe, Tiranë, 1995;  

Ali Jashari dhe Flutura Çitaku: Gramatika e gjuhës shqipe 1- Morfologjia, Prishtinë, Zero 

Print, 2012;  

Bahri Beci; Gramatika e gjuhës shqipe për të gjithë, Shkodër, 2000 

M. Çeliku, M. Karapinjolli, R. Stringa: Gramatika praktike e gjuhës shqipe, Tiranë, 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Viti I – Semestri II 

Lëndët obligative:  

Emri i lëndës: 2.1  Praktikë gjuhe II (A2/2) – Gjuhë e sotme gjermane 

Mësimdhënësi: Mr. Ilir Krusha Cand. PhD 

 

Përshkrimi i lëndës:  

Qëllimi kryesor i lëndës është mësimi i gjuhës, përvetësimi i gramatikës dhe praktika e gjuhës 

gjermane. Në temat që do të përpunohen gjatë këtij semestri bëhet pasurimi i leksikut të 

studentëve me fjalë të reja. Puna do të përqendrohet në përdorimin e gjuhës gjermane si në të folur ashtu 

edhe në të shkruar. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë mundësi të mësojnë më lehtë dhe në 

mënyrë më efikase gjuhën gjermane. 

 

Objektivat e lëndës: 

 

Me këtë studentët përvetësojnë nocionet dhe rregullat e përgjithshme të gramatikës gjermane. 

Fitojnë njohuritë bazë të gjuhës gjermane për jetën e përditshme dhe për situata të ndryshme. 

Kuptojnë dhe marrin pjesë në biseda, komunikime publike, njoftime në media, etj. 

 

Rezultatet e pritshme: 

Pas përfundimit me sukses të ushtrimeve në kuadër të kësaj lënde studentët do të jenë në 

gjendje:  

 

I.  të dëshmojnë njohuritë rreth gramatikës së gjuhës gjermane; 

II. të zotërojnë gjuhën gjermane në situata të ndryshme gjatë komunikimit me gojë dhe me 

shkrim; 

III. të trajtojnë tema të ndryshme nga mediet elektronike dhe të shkruara; 

IV. të kuptojnë tekste të ndryshme dhe kumtime me gojë, lajmet, artikuj nga gazeta, raporte 

etj; 

V. të shkruajnë ese dhe letra këmbimi duke evituar gabimet e drejtshkrimit, 

VI. të bëjnë prezantime me gojë; 

VII. diskutime dhe biseda të ndryshme me qëllim të ushtrimit të duhur të gjuhës gjermane. 

 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   

Ushtime, diskutime, biseda, referime, punë në grupe, etj. 



 

 

Në procesin e mësimdhënies zbatohen metodologji bashkëkohore (reflektim individual me 

gojë e me shkrim, punë në dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me 

shkrim).  

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura bazë 

1. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Huber 

Verlag. München 2010. 

2. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim. Dudenverlag 2005. 

3. Anne Buscha/ Silvia Szita: Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Schubert 

Verlag. Leipzig 2007. 

4. Buscha/ Szita: Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik. Sprachniveau B1/B2. 

Schubert Verlag. Leipzig 2011. 

5. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 

Langenscheidt 2008. 
6. Karin Hall / Barbara Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. 

             Max Huber Verlag 2001. 

 

Literatura shtesë 

 

7 Orth-Chambah/Perlmann-Balme/Schwalb: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Niveau 

B1+. Hueber Verlag 2012. 

8 Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische Wortschatzerwerb für 

fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010. 

 

Emri i lëndës:  2.2  Fonetikë dhe fonologji e gjuhës gjermane                                  

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Izer Maksuti  

Përshkrimi i lëndës: 

Lënda synon të merret fillimisht me definicionet bazë të fonetikës dhe fonologjisë, 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-VIII; Gjuhë e sotme gjermane, 

kjo lëndë do t’i adresoj vështirësitë e veçanta të shprehjeve gojore të  gjermanishtes  

 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 



 

 

- Të kuptuarit e koncepteve themelore të fonetikës dhe fonologjisë është një nga 

synimet kryesore të lëndës.  

- Të kuptuarit e proceseve të nyjëtimit të tingujve dhe parimeve  fonetike dhe 

fonologjike të gjermanishtes 

- Mësimi i alfabetit ndërkombëtar fonetik dhe aftësimi i studentëve për shfrytëzimin e 

tij. 

- Njohja me parimet e transkriptimit fonetik (IPA) 

 

Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studenti do të jetë në gjendje që: 

- t’i kuptojë proceset e rregullta fonetike dhe fonologjike dhe proceset e nyjëtimit të 
tingujve të gjermanishtes  

- t’i përshkruaj tingujt e gjermanishtes sipas kritereve fonetike dhe fonologjike, 

- t’i zbatojë konceptet e përvetësuara teorike të fonetikës dhe fonologjisë  

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. 

-Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 

Literatura bazë:  

Grassegger Hans (2006):  Phonetik, Phonologie. Idstein: Schulz-Kirchner Verlag 

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 

DUDEN 2005. Aussprachewörterbuch. Bd. 6. Mannheim: Duden Verlag 

 

Emri i lëndës:  2.3 Letersi gjermane I 

Mësimdhënësi: MA. Arsim Rexhepi 

Pershkrimi i lendes: 

Qëllimi kryesor i lëndës është që në këtë semestër studentët të marrin njohuri të përgjithshme 

mbi letërsinë e mesjetës gjermane ku do të ofrohen njohuri të përgjithshme mbi letërsinë në 

gjuhën e vjetër gjermane, më pastaj duke u futur në mesjetën e hershme gjermane. Fokus i 

veçantë i shtohet zhvillimit të letërsisë në mesjetën e lartë dhe mesjetës së vonë gjermane. 



 

 

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. 

 

Objektivat e lëndës Brenda kesaj periudhe studentet do te njihen me krijimtarine letrare te 

autoreve me te rendesishem te ketyre periudhave. Ata do te mesojne per zhanret kryesore 

letrare, do te njihen me perse afermi me prapavine historike dhe ndikimin e saj ne tekste 

leterare. Brenda ketij semestri jane te parapara gjithashtu analiza dhe interpretime te veprave 

me te rendesishme nga perfaqesuesit e ketyre epokave. 

Rezultatet e pritshme:  

Të ketë një pasqyre të përgjithshme mbi letërsinë gjermane të mesjetës në përgjithësi dhe po 

ashtu të njehë në përgjithësi veprat, zhanret, producentët dhe recipientët e letërsisë së 

mesjetës gjermane.      

 

Metodologjia e mësimdhënies:   

Në procesin e mësimdhënies zbatohet  metodologj bashkëkohore. Format e ndryshme të 

ligjërimit të modifikuar, punë e pavarur e studentëve sipas formave bashkëkohore të 

bashkëpunimit (reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në dyshe, punë në grupe të 

vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me shkrim ).  

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

80 % 20 % 

 

Literature baze: 

1. A., Herbert und Frenzel, Elisabeth: Daten der deutschen Dichtung. Chronologischer 

Abriß der deutschen Literaturgeschichte. Band 1. Von den Anfängen bis zum Jungen 

Deutschland. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1997. 

2. Balzer, Bernd und Mertens, Volker: Deutsche Literatur in Schlaglichtern. Mannheim, 

Wien, Zürich: Meyers Lexikonverlag, 1990. 

3. Boockmann, Hartmut: Einführung in die Geschichte des Mittelalters. München, 2001. 

4. Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des Mittelalters im Überblick. 

Stuttgart: Reclam, 2000. 

 

 

 

Emri i lëndës:  1.5 Civilizimi dhe kultura gjermane-I-  



 

 

2.4 Civilizimi dhe kultura gjermane-II- 
Mësimdhënësi:  Mr. Vilson Marku  

 

 

 

 

Emri i lëndës:  2.5; 3.5 Gjuhë e huaj I, II   
Mësimdhënësi:  Mr. Nazli Tyfekqiu 

Përshkrimi i lëndës: 

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 dysemestrale të gjuhës së huaj do të shërbejnë të freskojnë dhe 

përmirësojn njohuritë në anglisht apo frëngjisht. 

Metodologjia e mësimdhënies:  Lënda realizohet përmes ligjëratave dhe ushtrimeve.  

Gjatë ushtrimeve, për zgjidhjen e detyrave të ndryshme, mësimi organizohet në mënyrë 

individuale, në çifte dhe në grupe. 

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60% 

 

Literatura bazë :  

Librat e nivelit pre-intermediate të gjuhës së huaj që do ta zgjedhen nga mësimdhënësi. 

 

Lëndë me zgjedhje 

Emri i lëndës:  Gjuha shqipe I dhe  II (1.6, 2.6) 
Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Ragip Mulaku  

 

Emri i lëndës: 2.7 Gjermanishtja e ekonomisë 

Mësimdhënësi: Lektori i OEAD-it 

Përshkrimi i lëndës: 



 

 

Lënda “Gjermanishtja e ekonomisë” është lëndë praktike që ju mundëson studentëve të 

njihen me terminologjinë gjermane nga fusha e ekonomisë. Krahas fjalorit mësohen edhe 

strukturave gramatikore tipike për komunikimin në ndërmarrje. Kjo lëndë synon të aftësoj 

studentët në komunikim profesional në fushën e biznesit. Mëtuje, gjatë semestrit studentët do 

të mësojn se si t’i prezentojnë porduktet dhe shërbimet e  biznesit në Gjermanishte, aty duhet 

të bëhen  biseda dhe kontrata të lidhura të ndryshme. 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

- të zhvillohen shkathtësitë receptive dhe produktive të studentit në fushën e 

ekonomisë; 

- të zgjerohet fjalori i studentit me terminologjinë ekonomike; 

- të ushtrohet hartimi i letrave të ndryshme zyrtare; 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: 

- të komunikojnë me folësit e gjermanishtes në situata konkrete në fushën e ekonomisë; 

- të hartojnë lloje të ndryshme të letrave zyrtare; 

- të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale në kontekste të ndryshme. 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve, 

Përdoren metoda të kombninuara,  përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë 

individuale, në çifte dhe në grupe. Në pjesën teorike të lëndës trajtohen elemente të caktuara 

të strukturës gramatikore të gjermanishtes që janë në funksion të realizimit të komunikimit. 

Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim, të punojnë vazhdimisht gjatë 

semestrit (detyra të shtëpisë) edhe në mënyrë të pavarur.   

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

 

Literatura bazë:  

1. Eismann, V. (2008). Wirtschaftskommunikation Deutsch. Muenchen: Langenscheidt 

2. Hall K., Schneider B. (2007): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF. Ismaning 

Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache;  

3. Duden Deutsches Universalwörterbuch (2011), 7. Auflage. Mannheim, Leipzig, 

Wien, Zürich: Dudenverlag 

4. tekste të përzgjedhura 

 



 

 

 

 

 

 

 

Viti II – Semestri III 

Lëndët obligative:  

Emri i lëndës:  3.1 Praktike gjuhe III (B1/1) 
Mësimdhënësi: MAG. Shkurte Veliu-Ajdini  

Pershkrimi i lendes:  

Zhvillimi i shkathtësive komunikative dhe sociale  për komunikim ne  të shkruar, të lexuar, të 

folur dhe të dëgjuar jane qellim i ketij kursi. Ushtrohen kater shkathtesite permes texteve dhe 

ushtrimeve  te ndryshme nga te cilat behet pasurimi i gjuhes me fjale te reja. Per zhvillimin e 

mesimit  perdoret libri perkates per mesimin e gjuhes, Gramatika e gjuhes gjermane si dhe 

tekste tjera perkatese. 

 

Objektivat e lendes: 

Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuri të përgjithshme gramatikore. 

Theks i veçantë do ti kushtohet  praktikimit të gjuhës gjermane si në të folur po ashtu edhe në të 

shkruar. Qëllimi i kësaj lënde do të jetë po ashtu që studentët  të përfitojnë mundësitë të mësojnë 

më lehtë gjuhën dhe t’u lehtësohet mësimdhënia e gjuhës. 

 

Rezultatet e pritshme:  

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde studenti do të:  

I.  të dëshmojë që zotëron njohuri të shkathëta të gramatikës gjermane; 

II. të dëshmojë që zotëron njohuri të qëndrueshme të gjuhës gjermane në jetën e përditshme 

dhe që ia del nga ana gjuhësore në të gjitha situatat e rëndësishme të jetës së përditshme; 

III. të ndiq linjat kryesore nga tema konkrete dhe abstrakte dhe të shkëpus informacionet që 

janë të rëndësishme për të (p.sh. në programe radioje); 

IV. të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh, qoftë tekste të shkurtra (si p.sh. lajmërime), qoftë 

më të gjata dhe komplekse, si tekste nga fusha të caktuara, komente dhe raporte; 

V. të shprehet me shkrim në mënyrë të qartë dhe të strukturuar për situata komplekse, por nga 

ana tjetër edhe të korrigjoj gabimet në tekste të shkruara nga persona të tjerë; 

VI. të bëjë prezantime me gojë të strukturuara qartë për tema të përgjithshme dhe nga fushat 

që i interesojnë; 



 

 

VII. të merr pjesë aktive në diskutime që kanë të bëjnë me tema të njohura për të, të mbaj 

qëndrim në këto biseda dhe të paraqes këndvështrimin e tij/saj. 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   

Ushtime, diskutime, punë në grupe, etj. 

Në procesin e mësimdhënies zbatohet  metodologji bashkëkohore. Format e ndryshme të 

ligjërimit të modifikuar, punë e pavarur e studentëve sipas formave bashkëkohore të 

bashkëpunimit (reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në dyshe, punë në grupe të 

vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me shkrim ).  

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura: 

7. Buscha/Szita: Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 

2007. 

8. Buscha/Szita: Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik. Sprachniveau B1. 

Schubert Verlag. Leipzig 2011. 

9. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag. Muenchen 2010. 

10. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim. Dudenverlag 2005. 

11. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 

Langenscheidt 2008. 

12. Karin/Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber Verlag 

2001. 

13. Orth-Chambah/Perlmann-Balme/Schwalb: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Niveau 

B1+.  

Hueber Verlag 2012. 

14. Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische Wortschatzerwerb für 

fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010. 

Emri i lëndës:  3.2 Morfologji e gjuhës gjermane 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Arber Çeliku 

Kjo lëndë synon t’i ngris njohuritë themelore të studentëve ne bazat e morfologjisë së gjuhës 

gjermane. Do të shtjellohet ndertimi i fjalëve, strukturat flektive të gjuhës gjermane si dhe 

pjesët e ligjëratës. 

Objektivat e lëndës: 

-  t’i njoftojë studentët me bazat e morfologjisë së gjuhës gjermane 

-  t’i njoftojë studentët me konceptin dhe problematikën e llojeve të morfemave 

-  t’ua mundësojë studentëve të merren me zbatimin i teorisë së strukturave morfologjike 



 

 

 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në gjendje: 

- të bëjë analizimin morfologjikë të fjalëve 

- të bëjë dallimin dhe klasifikimin e morfemave  

Metodologjia e mësimdhënies  

Kjo lëndë përveq ligjëratës që ofron bazën teorike do zhvillohet edhe ne formë të  

ushtrimeve, diskutimeve, reflektimeve në grup dhe plenum si dhe punës individuale (detyra 

në shtëpi).  

  

  Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 

Literatura bazë: 

Donalies, Elke: Die Wortbildung des Deutschen. Tübingen: Gunter Narr Verlag 2005.  

 

Elsen, Hilke: Wortschatzanalyse. Tübingen: A. Franke 2013. 
Heringer, Hans Jürgen: Morphologie. Paderborn: W. Fink 2009. 

 Römer, C. (2006): Morphologie der deutschen Sprache, UTB, Narr:Francke, Tübingen 

 

 

Emërtimi i lëndës: 3.3 Letërsi gjermane II 

Mësimdhënësi: MA. Arsim Rexhepi 

Pershkrimi i lendes: 

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). 

Objektivat e lëndës janë:  

Ne fund te  semestrit studenti do te kete njohuri te mjaftueshme rreth epokave te permendura 

me lart, ai do t’i njoh autoret dhe veprat me te njohura te ketyre periudhave  dhe do te jete ne 

gjendje te interpretoj ato. 

 

Rezultatet e pritshme 



 

 

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. 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime te veprave te 

perzgjedhura . Prezantim punimesh nga studentet, interpretim i perbashket i veprave. 

Mësimi zhvillohet me ligjërata sistematike, si edhe me shpjegime përkatëse.  

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe pjesës praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

80 % 20 % 

Literatura bazë:  

1. Sorensen, Bengt Algot: Geschichte der deutschen Literatur 1. Vom Mittelalter bis zur 

Romantik. München: Beck 2003. 

 

2. 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. 

3. Klewitter, Anne/Ostheimer, Michael: Literaturtheorie – Ansätze und Anwendungen. 

Göttingen: Vandenhoeck&Rupprecht 2008. 

 

4. Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis. Würzburg: 

Königshausen&Neumann 2007. 

5. Neuhaus, Stefan: Grundriß der Literaturwissenschaft. 3. Auflage. A.Francke Verlag 

Tübingen und Basel 2003. 

 

Emri i lëndës:  3.4 Hyrje në teknikën e punës së studimit të gjermanistikës 

Mësimdhënësi:  Mr. Vilson Marku  

Përshkrimi i lëndës: 

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. 

Metodologjia e mësimdhënies  



 

 

Kjo lëndë përveq ligjëratës që ofron bazën teorike do zhvillohet edhe ne formë të  

ushtrimeve, diskutimeve, reflektimeve në grup dhe plenum si dhe punës individuale (detyra 

në shtëpi).  

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura bazë:  

Meinolf Schumacher und Johannes Volmert: BA-Studium Germanistik. Ein Lehrbuch. Hamburg: 

Rowohlt  2008 

Jeßing, Benedikt: Bibliographieren für Literaturwissenschaft. Stuttgart: Reclam: 2003 

 

 

 

Lëndë me zgjedhje 

Emri i lëndës:  2.5; 3.5 Gjuhë e huaj I, II   
Mësimdhënësi:  Mr. Nazli Tyfekqiu 

 

Emri i lëndës:  3.6 Qytetërim gjerman (DACHL) 

Mësimdhënësi:  Mr. Vilson Marku 

Përshkrimi i lëndës: 

Në këtë lëndë do të mësohet për shtetet gjermanishtfolëse Gjermaninë, Austrinë, Zvicrën dhe 

Lihtenshtajnin, si p.sh. për shtrirjen gjeografike, shoqërinë dhe zhvillimet e saj, politikën, 

zhvillimet më të rëndësishme historike, ekonominë, industrinë, sistemin e shkollimit, gjuhën, 

kulturën, artin, për një pasqyrë të vendeve gjermanishtfolëse në botë, etj. Gjatë ushtrimeve 

studentët do të prezantojnë edhe seminare me tema të ndryshme të cilat janë në përputhje me 

programin e lëndës. Do të punohet në mënyrë individuale dhe në grupe.  

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë, detyra shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

http://de.wikipedia.org/wiki/Meinolf_Schumacher


 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

50 % 50 % 

 

Literatura bazë: 

1. Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland, Herausgegeber: Bundeszentrale für 

politische Bildung, Bonn 2005 

2. Gros, Jürgen / Glaab,Manuela: Faktenlexikon Deutschland, München 1999 

3. Bubner, Friedrich: Transparente Landeskunde, Inter Nationes 2000 

 

Emri i lëndës:  3.7  Leximi dhe kuptimi i teksteve 

Mësimdhënësi:  Mr. Ilir Krusha Cand. PhD 

Përshkrimi i lëndës: 

Qëllimi kryesor i lëndës është leximi i teksteve, kuptimi i tyre, zhvillimi i njohurive, përcaktimi i temave 

dhe strukturave të tyre. Përmes leximit sistematik, studentët mund të përmirësojnë aftësitë e tyre për 

punimet shkencore, ku edhe informohen rreth metodave, rrugëve, shtrimit të çështjeve dhe argumenteve si 

dhe mësohen që të merren seriozisht me temat e ndryshme. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët t’i 

përmirësojnë kompetencat e leximit dhe të kuptimit të teksteve, si dhe të ofrojë studentëve më shumë 

njohuri gjatë leximit dhe interpretimit të teksteve shkencore. Studentët arrijnë që përmes ushtrimeve të 

ndryshme të kuptojnë përmbajtjen, qëllimin dhe strukturën formale të teksteve të shkruara e posaçërisht të 

teksteve shkencore. Studentët mësojnë leximin global, selektiv e të detajuar të teksteve komplekse. Gjatë 

orëve do të ushtrohen teknika dhe detyrat e analizës së teksteve të gjuhës gjermane si në të folur po ashtu 

edhe në të shkruar. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë mundësi të mësojnë më lehtë dhe në 

mënyrë më efikase gjuhën gjermane.  

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studentët do të jenë në gjendje që të: 

- lexojnë tekste të ndryshme (shkencore) dhe t’i kuptojnë e t’i interpretojnë ato 

- të kuptojnë çka dëshiron të shprehë një  autor në tekstin e tij,  

- të kenë të qartë lidhshmërinë (koherencën dhe kohezionin) në mes të fjalive, paragrafëve, 

etj. të një teksti 

- të identifikojnë fjalët kyçe dhe të interpretojnë tekstin përmes tyre  

- të gjejnë kuptimin e fjalëve të panjohura 

- t’i kuptojnë dhe analizojnë strukturat dhe fjalitë  

- t’i përdorin strategjitë e ndryshme të të lexuarit, si të lexuarit global, selektiv e të detajuar të 

teksteve (komplekse). 



 

 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë, detyra shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

70 % 30 % 

 

Literatura bazë: 

1. Michelmann U., Walter ( 2012) : Effizient lesen: Das Know-how für Zeit- und 

Informationsgewinn (German Edition)  Gabler Verlag. 

2. Bayerlein, Oliver (Hrsg.) (2013): Campus Deutsch: Lesen B2/C1. Hueber Verlag. 

München. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 

3. Künstler, Daniel ( 2008): Wie nun wird das Lesen gelehrt?: Fremdsprachliche Lesedidaktik 

im Spannungsfeld zwischen Lesetheorie und unterrichtlicher Praxis - am Beispiel DaF  

4. Tekste / pjesë të ndryshme tekstesh (shkencore) që do të analizohen në klasë. 

 

 

Emri i lëndës:  3.8 Analizë e gabimeve gjuhësore 

Mësimdhënësi:  Lektori i OEAD-it 

Përshkrimi i lëndës: 

Në këtë lëndë do të analizohen dhe ushtrohen katër shkathtësitë përmes texteve dhe 

ushtrimeve  të ndryshme nga të cilat bëhet pasurimi i gjuhës. 

Këtu do të analizohen gabimet gjuhësore dhe korrigjimi i tyre.  

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Qëllimi është që: 

- të mësohen shkaqet e gabimeve  

- të përshkruhen dhe njihen gabimet 

- të njohen teknikat e korrigjimit të gabimeve 



 

 

- të njoh teoritë e gabimeve gjuësore dhe korrigjimit të tyre në mësimdhënien e gjuhës së huaj 

Në fund të këtij kursi, pritet që studenti të jetë në gjendje: 

- të analizojë gabimet dhe të jep vlerën e tyre në të nxënit të gjuhës 

- t’i dallojë shkaqet e gabimeve 

- t’i përshkruajnë dhe t’i klasifikojnë gabimet 

- t’i përdorë teknikat e korrekturës me shkrim dhe me gojë 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. Nga studentët kërkohet të përfundojnë një 

sërë detyrash individuale 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura bazë:  

1. Kleppin, K. (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Fernstudienangebot Germanistik: Deutsch 

als Fremdsprache. 18.  

2. Putzer, O. (1994): Fehleranalyse und Sprachvergleich, Hueber Verlag, Ismaning.   

 

 

 

Viti II – Semestri IV 

Lëndët obligative:  

Emri i lëndës: 4.1  Praktikë gjuhe IV– Gjuhë e sotme gjermane (B1/2) 

Mësimdhënësi: Mr. Ilir Krusha Cand. PhD 

 

Përshkrimi i lëndës:  

Qëllimi kryesor i lëndës është mësimi i gjuhës, përvetësimi i gramatikës dhe praktika e gjuhës 

gjermane. Temat që do të përpunohen gjatë këtij semestri janë të përzgjedhur mirë në mënyrë që të 

ofrojnë një bazë të qëndrueshëm të njohurive të gjuhës gjermane.  

Puna do të përqendrohet në përdorimin e gjuhës gjermane si në të folur ashtu edhe në të  

shkruar. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të kenë mundësi të përvetësojnë më lehtë dhe në 

mënyrë më efikase gjuhën gjermane.. 

 

Objektivat e lëndës: 



 

 

Përvetësimi i njohurive të përgjithshme të gramatikës gjermane. Të fitojnë njohuritë bazë të 

gjuhës gjermane për jetën e përditshme dhe për situata të ndryshme. Të kuptojnë dhe të 

marrin pjesë në biseda, komunikime publike apo njoftime në media, etj. 

Rezultatet e pritshme:  

Pas përfundimit me sukses të ushtrimeve në kuadër të kësaj lënde studentët do të jenë në 

gjendje:  

- të analizojnë shprehjet gjuhësore dhe strukturat gjuhësore 

- të demonstrojnë njohuri themelore të gjuhës gjermane 

- të komunikojnë në gjuhën gjermane në mënyrë të pavarur 

- të hartojnë punime seminari dhe t’i prezantojnë ato  

- të dëshmojnë njohuritë e tyre rreth gramatikës së gjuhës gjermane, etj; 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   

Ushtime, diskutime, biseda, referime, punë në grupe, etj. 

Në procesin e mësimdhënies zbatohen metodologji bashkëkohore (reflektim individual me 

gojë e me shkrim, punë në dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me 

shkrim).  

Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet ushtrimeve, gjatë të cilave analizohen tekste të 

ndryshme në të cilat sqarohen dhe ushtrohen teknika të ndryshme të përvetësimit të gjuhës  

dhe strategjitë e të kuptuarit të këtyre teksteve. Përveç kësaj studentët do të kenë  mundësi që 

vet të zgjedhin tekste të cilat do t’i analizojnë dhe do t’i prezantojnë në klasë. 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura bazë 

1 Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Huber 

Verlag. München 2010. 

2 Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim. Dudenverlag 2005. 

3 Anne Buscha/ Silvia Szita: Begegnungen. Deutsch als Fremdsprache. Schubert 

Verlag. Leipzig 2007. 

4 Buscha/ Szita: Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik. Sprachniveau B1/B2. 

Schubert Verlag. Leipzig 2011. 

5 Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 

Langenscheidt 2008. 

 

Literatura shtesë: 

 



 

 

6 Karin/Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch als Fremdsprache. Max Hueber Verlag 

2001. 

7 Orth-Chambah/Perlmann-Balme/Schwalb: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Niveau 

B1/2 Hueber Verlag 2012. 

 

 

 

Emri i lëndës: 4.2 Sintaksa e gjuhës gjermane  

Mësimdhënësi: Prof Dr. Arber Çeliku 

Përshkrimi i lëndës: 

Kjo lënd ofron një pasqyrë të përgjithëshme rreth asaj, se si janë të ndertuara fjalitë si dhe 

llojët e fjalive. Në veçanti në këtë lëndë tematizohën serializimi/topologjia/rendi i gjymtyrëve 

në fjali duke marrë për bazë modelet e ndryshme sintaksore të trajtimit të gjymtyrëve të 

fjalisë  (sintaksa tradicionale, gramatika dependenciale, gramatika gjenerative dhe ajo 

funksionale). 

Objektivat e lëndës: 

- të njoftohën studentët me bazat e sintaksës së gjuhës gjermane 

- të njoftohën studentët me konceptin dhe problematikën e llojeve të fjalive 

- të njoftohën studentët me teoritë e ndryshme sintaksore 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në gjendje: 

-   t’i dallojë llojet e fjalive 

-    t’i identifikojë gjymtyrët e fjalisë 

-    të bëjë analizë sintaksore të një fjalie sipas teorive të ndryshme 

 

Metodologjia e mësimdhënies  

Kjo lëndë përveq ligjëratës që ofron bazën teorike do zhvillohet edhe ne formë të  

ushtrimeve, diskutimeve, reflektimeve në grup dhe plenum si dhe punës individuale (detyra 

në shtëpi).  

  

  Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 



 

 

Literatura bazë: 

Eroms, Hans-Werner: Syntax der deutschen Sprache. Berlin u. New York: de Gruyter 2000. 

Eroms, Hans-Werner: Funktionale Satzperspektive. Tübingen: Max Niemeyer Verlag 1986 

(Germanistische Arbeitshefte; 31). 

Haarmann, Harald: Elementare Wortordnung in den Sprachen der Welt. Dokumentation und 

Analysen zur Entstehung von Wortfolgemustern. Hamburg: Helmut Buske Verlag 2004. 

Pafel, Jürgen: Einführung in die Syntax, Grundlagen- Strukturen- Theorien. Stttgart u. 

Weimer: J.B. Metzler 2011. 

Philippi, Jule u. Tewes, Michael: Basiswissen- Generative Grammatik. Göttingen: UTB 

Vandenhoeck & Ruprecht 2010. 

Welke, Klaus: Deutsche Syntax funktional – Perspektiviertheit syntaktischer Strukturen. 

Tübingen Stauffenberg: Verlag 22005 (Stauffenberg: Linguistik; Band 22).  

Emri i lëndës:  4.3 Letersi Gjermane III 
Mësimdhënësi: MA. Arsim Rexhepi 

Pershkrimi i lendes:  

Lënda Letërsi gjermane III  trajton  zhvillimin historik të  periudhave siq jane  Klasika, 

Romantika, Biedermeier, Vormärz, Realizmi dhe Natyralizmi. Studentët do te njihen me 

karakteristikat kryesore, prapaskenen historike si dheme  llojet dhe gjinite letrare te ketyre 

epokave.  

Objektivat e lëndës:  Ne fund te  semestrit studenti do te kete njohuri te mjaftueshme rreth 

epokave te permendura me lart. Ai do t’i njoh autoret dhe veprat me te njohura te ketyre 

periudhave  dhe do te jete ne gjendje te interpretoj ato. Do te kete njohuri  rreth zhvillimit 

historik dhe ngjarjeve  me të rendesishme. 

Rezultatet e pritshme 

Brenda kësaj kohe studentët do të jenë në gjendje të interpretojnë veprat e autorëve te ketyre 

epokave letrare.. 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. 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime te veprave te 

perzgjedhura . Prezantim punimesh nga studentet, interpretim i perbashket i veprave. 

Mësimi zhvillohet me ligjërata sistematike, si edhe me shpjegime përkatëse.  

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe pjesës praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 



 

 

80 % 20 % 

 

Literatura bazë:  

1. Deutsche literaturgeschichte von den Afängen bis zur Gegenwart. Von:Wolfgang 

Beutin, matthias Beilein, klaus Ehlert, Wolfgang emmerich u.a. Achte aktualisierte 

und erweiterte Auflage.J.B.Metzler Verlag 2013. 

2. Peter Nusser: Deutsche Literatur: Eine Sozial- und Kulturgeschichte. (Vom 

Mittelalter bis zur frühen Neuzeit / Vom Barock bis zur Gegenwart). Verlag: 

           WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)2012 (1. Auflage) 

 

3. Sorensen, Bengt Algot: Geschichte der deutschen Literatur 1. Vom Mittelalter bis zur 

Romantik. München: Beck 2003. 

 

4. 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. 

Emri i lëndës:  4.4 Shkrim kreativ  

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Izer Maksuti  

Përshkrimi i lëndës: 

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.  

 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Qëllimi është që: 

- studentët të njihen me lloje të ndryshme të teksteve   

- aftësimi për kërkim të literaturës dhe të shkruajnë në mënyrë më efikase,  

- mësimi i procesit të shkrimit tipeve të ndryshme të teksteve  

 

Në fund të këtij kursi, pritet që studenti të jetë në gjendje: 

- të njoh konceptet themelore të hulumtimit  

- të njoh  llojet e ndryshme të teksteve, 

- të zotëroj strategjitë që i paraprijnë shkrimit reativ dhe akademik  



 

 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. Nga studentët kërkohet të përfundojnë një 

sërë detyrash individuale 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 

Literatura bazë:  

Bünting, Karl-Dieter; Bitterlich, Axel; Postpiech, Ulrike. (2000): Schreiben im Studium  mit 

Erfolg, Ein Leitfaden, Berlin 

 

Ulla Mothes (2010): Kreatives Schreiben. 3. Auflage, Frankfurter Taschenbuchverlag, 

Frankfurt am Main 

 

Karmasing, M./Ribing, R. (2011): Die Gestaltung wissenschaftlicher Arbeiten. UTB.  

 

Lëndë me zgjedhje 

Emri i lëndës: 4.5 Hyrje në didaktikën e gjuhëve të huaja 

Mësimdhënësja: Mr. Vjosa Elezaj-Morina 

Në këtë lëndë  studentët njoftohën me terminologjinë bazë, me principet për mësimdhënie 

dhe mësimnxënie si dhe me shtrirjen dhe rëndësin e mësimit të gjuhës gjermane brenda 

vendëve gjermanofolëse si dhe jasht tyre. Studentët marrin të dhenat bazike mbi procesin e 

mësimit/adaptimit e gjuhës në përgjithësi.  

Objektivat e lëndës: 

- Të fitohet një pasqyrë mbi bazën psikologjike për mësimin e gjuhës  

- Të njoftohen studentët me disa principe për mësimdhënie dhe mësimnxënie 

- Të njoftohen studentët me disa terme dhe nocione bazë mbi metodologjinë dhe didaktikën  

- Studentët do të kënë njohuri mbi shtrirjen dhe rëndësinë e mësimit të gjuhës gjermane 

brenda vëndeve gjermanofolëse si dhe jasht tyre.  

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jetë në gjendje: 

- të demostrojnë njohuri mbi bazën psikologjike për mësimin e gjuhës në përgjithësi dhe 

ndërlidhshmërin më mësimin e një gjuhe të huaj 



 

 

- të përdorin terminologjinë bazë mbi metodologjinë dhe didaktikën  

- të demostrojnë njohuri mbi shtrirjen dhe rëndësinë e mësimit të gjuhës gjermane brenda 

vëndeve gjermanofolëse si dhe jashtë  tyre 

Metodologjia e mësimdhënies  

Kjo lëndë përveq ligjëratës që ofron bazën teorike do zhvillohet edhe ne formë të  

diskutimeve, reflektimeve në grup dhe plenum si dhe punës individuale (përgaditje e 

referatëve).  

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 70 %  30 % 

 

Literatura bazë: 

Hallet, Wolfgang / Königs, Frank: Handbuch Fremdsprachendidaktik. Seelze: Kallmeyer in 

Verbindung mit Klett 2010 

Helbig, Gerhard / Götze, Lutz u.a. (Hg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales 

Handbuch. Berlin: Walter de Gruyter 2001 

Krumm, Hans-Jürgen / Riemer, Claudia u.a.: Deutsch als Fremd-und Zweitsprache. Ein 

internationales Handbuch. Berlin, New York: Walter de Gruyter GmbH 2010 

Storch, Günther: Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und 

praktische Unterrichtsgestaltung. Paderborn: Wilhelm Fink 1999. 

 

Emërtimi i lëndës: 4.6 Letërsi Austriake 

Mësimdhënësi: Mag. Shkurte Veliu-Ajdini 

Pershkrimi i lendes: 

Gjate ketij semestri studentët do te njihen  me zhvillimet e historisë së letërsisë austriake ne 

tersi. Ne qender te vemendjes do te jene autoret me te njohur austriake dhe veprat themelore 

te tyre. Studentet do te njihen me krijimtarine e autoreve austriake. Interpretimi dhe analiza 

letrare e teksteve nga autoret me te njohur austriak jane gjithashtu te parapara ne kete 

semester. 

Objektivat e lëndës janë: ne fund te  semestrit studenti do te kete njohuri te mjaftueshme 

rreth epokave te letërsisë austriake, ai do t’i njoh autoret dhe veprat me te njohura austiake 

dhe do te jete ne gjendje te interpretoj ato. 



 

 

 

Rezultatet e pritshme 

Pas mbarimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në gjendje të njohë letërsinë austriake në 

përgjithësi autorët austriakë dhe veprat me te rendesishme te tyre, si dhe zhvillimet dhe 

karakteristikat e letërsisë austriake. 

 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime te veprave te 

perzgjedhura . Prezantim punimesh nga studentet, interpretim i perbashket i veprave. 

Mësimi zhvillohet me ligjërata sistematike, si edhe me shpjegime përkatëse.  

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe pjesës praktike të studimit 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

80 % 20 % 

 

Literatura bazë:  

1.  Horst Hasse: Österreichsche Literatur des 20. Jahrhundert. Hennelore ProscheVerlag: 

Volk und Wissen, Auflage:2, 1990. 

2. Klaus Zeyringer:Österreichische Literatur seit 1945. Haymon Verlag (2001)  

3. “Geschichte der Literatur in Österreich: von den Anfängen bis zur Gegenwart. Band 

7. Das 20. Jahrhundert Verlag: Akademische Druck- und Verlagsanstalt 

Hrsg.: Herbert Zeman Graz, 1999 

 

 

Emri i lëndës: 4.7 Hyrje në translatologji (përkthim dhe interpretim) 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Izer Maksuti 

Përshkrimi i lëndës: 

 

Përmbajtja e kësaj lënde do të përbëhet nga lëndët si në 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. 

 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 



 

 

 

Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të njoftohen me modelet e ndryshme teorike dhe 

përshkruajnë gjithashtu procesin e përkthimit.  
 

Të kuptuarit e koncepteve themelore të translatologjisë (përkthimit dhe interpretimit)  është 

një nga synimet kryesore të lëndës 

- T’i njohë studentët me teoritë, metodologjitë dhe me strategjitë e përkthimit  

 

Pas mbarimit të kësaj lënde studenti duhet të ketë përvetësuar: 

- njohuritë themelore të teorisë e të praktikës së përkthimit dhe të interpretimit 

- objektin kryesor të teorisë së përkthimit 

- metodat kryesore të përkthimit në përgjithësi 

 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. 

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 

Literatura bazë: 

Stolze, Radegundis (2011): Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Narr, Tübingen 

 

Koller, Werner (2011): Einführung in der Übersetzungswissenschaft. Verlag: Utb 

 

Snell-Hornby, Mary et al.: Handbuch Translation. Stauffenburg, Tübingen 1999 

 

Emri i lëndës:  4.8 Gjermanishtja për juristë   

Mësimdhënësi:  Lektori i OEAD-it  

Përshkrimi i lëndës: 

Lënda “Gjermanishtja për jurist” është lëndë praktike që ju mundëson studentëve të njihen 

me terminologjinë gjermane nga fusha e drejtësisë. Krahas fjalorit mësohen edhe strukturave 

gramatikore tipike për komunikimin në gjyqësor.  

 



 

 

Objektivat e lëndës: 

- të zhvillohen shkathtësitë receptive dhe produktive të studentit në fushën e 

drejtësisë; 

- të zgjerohet fjalori i studentit me terminologjinë juridike; 

- të ushtrohet hartimi i letrave të ndryshme zyrtare; 

 

Rezultatet e të nxënit: 

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: 

- të komunikojnë me folësit e gjermanishtes në situata konkrete në fushën e drejtësisë; 

- të hartojnë lloje të ndryshme të letrave zyrtare; 

- të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale në kontekste të ndryshme. 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve. 

Përdoren metoda të kombninuara dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta 

arritur qëllimin: përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes 

metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. Në pjesën 

teorike të lëndës trajtohen elemente të caktuara të strukturës gramatikore të gjermanishtes që 

janë në funksion të realizimit të komunikimit. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në mësim, të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë) edhe në mënyrë 

të pavarur.   

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

 

Literatura bazë:  

5. Hall K., Schneider B. (2007): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF. Ismaning 

Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache;  

6. Schmuck, Michael (2010): Deutsch für Juristen. Vom Schwulst zur klaren 

Formulierung.  

7. tekste të përzgjedhura 

 

Viti III – Semestri V 

Lëndët obligative:  

Emri i lëndës: 5.1 Praktikë gjuhe V (B2/1) 



 

 

Mësimdhënësi: Mr. Ilir Lenjani 

Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuri të shkathëta gramatikore. Theks i veçantë 

do ti kushtohet  praktikimit të gjuhës gjermane si në të folur po ashtu edhe në të shkruar. 

Qëllimi i kësaj lënde do të jetë po ashtu që studentët  të përfitojnë mundësitë të mësojnë më 

lehtë gjuhën dhe t’u lehtësohet mësimdhënia e gjuhës. Kjo lëndë synon zhvillimin e 

shkathtësive komunikative dhe sociale të nevojshme për komunikim në një gjuhë: të 

shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit. Ushtrohen strategji të ndryshme të të lexuarit 

dhe dëgjuarit (global, selektiv e të detajuar), fjalori zgjerohet me shprehje më komplekse të 

nivelit B2/1. Po ashtu ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të ndryshme të 

teksteve, të folurit) dhe ato receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të 

temave të ndryshme. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve nga libri bazë 

edhe tekste autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të 

huaj, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. Gjatë ushtrimeve studentët do të 

prezantojnë edhe seminare me tema të ndryshme të cilat janë në përputhje me programin e 

lëndës.  

Objektivat e lëndës: 

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit në nivelin B2 të Kornizës së 
Përbashkët Evropiane; 

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me shkathtësitë reale jetësore; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre për të komunikuar me folësit 

burimorë dhe joburimorë të gjermanishtes;  

- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe fleksibil i gjuhës gjermane 

si për qëllime personale po ashtu edhe për ato profesionale; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 

 

Rezultatet e pritshme 

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studenti duhet të jenë në gjendje: 

- të dëshmojë që zotëron njohuri të shkathëta të gramatikës gjermane; 

- të dëshmojë që zotëron njohuri të qëndrueshme të gjuhës gjermane dhe që ia del 

nga ana gjuhësore në të gjitha situatat e rëndësishme të jetës së përditshme; 

- të ndjekë linjat kryesore nga tema konkrete dhe abstrakte dhe të shkëpus 

informacionet që janë të rëndësishme për të (p.sh. në programe radioje); 

- të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh, qoftë tekste të shkurtra (si p.sh. 

lajmërime), qoftë më të gjata dhe komplekse, si tekste nga fusha të caktuara, 

komente dhe raporte; 

-  të shprehet me shkrim në mënyrë të qartë dhe të strukturuar për situata 

komplekse; 

- të bëjë prezantime me gojë të strukturuara qartë për tema të përgjithshme dhe nga 

fushat që i interesojnë; 

- të merr pjesë aktive në diskutime që kanë të bëjnë me tema të njohura për të, të 

mbaj qëndrim në këto biseda dhe të paraqes këndvështrimin e tij/saj. 

 



 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve. Përdoren metoda të kombninuara 

dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur qëllimin: përmirësimin e 

shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet 

në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të 

ndryshme). 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

 

Literatura bazë:  

1. Perlmann-Balme/Schwalb/Matussek: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Niveau B2.1.  

Hueber Verlag 2013.  

2. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag. Muenchen 2010. 

3. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim. Dudenverlag 2005. 

4. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 

Langenscheidt 2008. 

5. Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 

Dudenverlag 2011. 

6. Buscha/Szita: Deutsch als Fremdsprache. Übungsgrammatik. Sprachniveau B1/B2. 

Schubert Verlag. Leipzig 2011. 

7. Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische Wortschatzerwerb für 

fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010. 

 

Emri i lëndës:  5.2 Metodika dhe didaktika e gjuhës gjermane I 

Mësimdhënësja:  Mr. Vjosa Elezaj-Morina 

Përshkrimi i lëndës: 

Kjo lëndë ka për qëllim që studentët të njoftohën me fushat e studimit të metodikës dhe 

didaktikës, me terminologjinë, si dhe me domenet që e bartin rolin kryesor në mësimin e një 

gjuhe të huaj/dytë. Këtu hyjnë a) prezantimi i metodave të ndryshme që kanë sherbyer dhe 

sherbejnë për mësimin e gjuhëve të huaja, si edhe b) roli i të ushtruarit të katër aftësive 

gjuhësore për mësimdhënie dhe mësimnxënie. (Kryesisht qellimi i të mesuarit të një gjuhe të 

huaj është pikërisht komunikimi në atë gjuhë, që do të thotë aftësinë e te kuptuarit te asaj çfar 

degjojmë dhe lexojmë, si dhe aftësinë e të shprehurit me gojë dhe shkrim). 



 

 

Objektivat e lëndës: 

- Të njoftohen studentët me terminologjinë (DaF/DaZ (Gjermanishtja si gjuhë e 

huaj/gjermanishtja si gjyhë e dytë); përfitimi/mësimi i gjuhës; gramatika 

linguistike/gramatika didaktike etj. 

- Të njoftohën studentët me katër aftësitë/shkathtësitë gjuhësore për mësimin e një gjuhe të 

huaj:  aftësinë e të  degjuarit, e te lexuarit, e të folurit  dhe e të shkruarit.  

- Prezentimi i disa metotave për mësimin e gjuhës dhe rëndesinë e tyre në mësimin e gjuhës 

se huaj 

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jetë në gjendje: 

- T’i zotrojnë disa terme dhe nocione bazë mbi metodologjinë dhe didaktikën  

- Të jenë në gjendje të reflektojë mbi përparësit dhe të metat e disa metodave të ndryshme 

mbi mësimin e një gjuhe të huaj 

- Ta njohin rëndësinë e 4 shkathtësive/aftësive gjuhësore për mësimdhënie dhe mësimnxënie 

dhe do t’i zotrojnë menyrat/metodat më aktuale të të ushtruarit të këtyre aftësive.  

Metodologjia e mësimdhënies  

Krahas pjesës teorike (ligjeratave) kjo lëndë parasheh që studentët të punojnë, diskutojnë, 

reflektojnë në grup dhe pastaj në plenum rreth teorive dhe shembujve konkret të prezantuara 

në ligjeratë si dhe realizimin e ushtrimeve nga studentët.  

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 50 %  50 % 

 

Literatura bazë: 

Dauvillier, Christa / Levy-Hollerich, Dorothea: Spiele im Deutschunterricht. Berlin / Wien 

u.a., Langenscheidt 2004. 

Funk,  Hermanund / Michael Koenig: Grammatik lehren und lernen. Berlin, München u. a.: 

Langenscheidt 2004 (Fernstudieneinheit 1). 

Storch, Günther: Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und 

praktische Unterrichtsgestaltung. Paderborn: Wilhelm Fink 1999. 

Trim, John / North, Brian u. a.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: 

lernen, lehren, beurteilen: Lernen, lehren, beurteilen. Niveau A1, A2, B1, B2. Hrsg. von 

Goethe-Institut. Übers. von Jürgen Quetz. – Berlin, Wien u.a.: Lagenscheidt 2009. 

Artikuj 



 

 

Faistauer, Renate: Zur Rolle der Fertigkeiten. - In: Gerhard Helbig (Hg.): Deutsch als 

Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. – Wien: de Gruyeter 2001, S. 865-871 

Gerard Westhoff: Mentale Handlungsstrukturen bei Faustregeln. (Unpublished manuscript. 

Vorlesungsskript, Wien 2006)  

Krumm, Hans-Jürgen: „Die Sprachlichen Fertigkeiten: isoliert – kombiniert - integriert“. – 

In: Fremdsprache Deutsch 1/89, S. 5-812 

 

Emri i lëndës:  5.3 Letersi gjermane IV 

Mësimdhënësi: MAG. Shkurte Veliu-Ajdini  

Pershkrimi i lendes: 

Në semestrin e peste  letërsi gjermane 4 do te fillohet me Letersine moderne te Vjenes pastaj 

vazhdohet me epoka te tjera  letrare si: Expresionizmi, Dadaizmi, Letersia e Republikes se 

Vajmarit, Letersia ne Exil dhe Letrsia gjermane pas 45 e duke vazhduar pastaj me 

krijimtarine letrare gjermane  deri ne ditet e sotshme. 

Objektivat e lendes: 

Brenda kesaj periudhe studentet do te njihen me krijimtarine letrare te autoreve me te 

rendesishem te ketyre periudhave. Ata do te mesojne per zhanret kryesore letrare, do te njihen 

me perse afermi me prapavine historike dhe ndikimin e saj ne tekste leterare. Brenda ketij 

semestri jane te parapara gjithashtu analiza dhe interpretime te veprave me te rendesishme 

nga perfaqesuesit e ketyre epokave. 

Rezultatet e pritshme: 

Brenda kësaj kohe studentët do të kene njohuri te mjaftueshme per krijimtarine letrare rreth 

periudhave te cekura me larte, për rrjedhën historike dhe ngjarjet me të rendesishme dhe për 

temat dhe gjinitë kryesore të letërsisë së ketyre epokave. Ata do te jene ne 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. 

 

Metodologjia e mesimdhenies: 

 

Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime te veprave nga periudhat e lartpermenduara. Prezantim 

punimesh nga studentet, interpretim i perbashket i veprave. 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

 



 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

80 % 20 % 

 

Literatura baze: 

1. Deutsche literaturgeschichte von den Afängen bis zur Gegenwart. Von:Wolfgang 

Beutin, Matthias Beilein, Klaus Ehlert, Wolfgang Emmerich u.a. Achte aktualisierte 

und erweiterte Auflage.J.B.Metzler Verlag 2013. 

2. Peter Nusser: Deutsche Literatur: Eine Sozial- und Kulturgeschichte. (Vom 

Mittelalter bis zur frühen Neuzeit / Vom Barock bis zur Gegenwart). Verlag: WBG 

(Wissenschaftliche Buchgesellschaft)2012 (1. Auflage) 

 

3. 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. 

4. Joachim Bark,Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg Hrsg: Epochen der deutschen 

Literatur (Gesamtasugabe) Klett,Stuttgart 1989.  

5.  Barner, Wilfried: Geschichte der deutschen Literatur von 1945 bis zur 

Gegenwart.Verlag C.H.Beck Muenchen 1994. ISBN3 406 38660 1 

       6. Gerald Reiner, Norbert Kern, Eva Rainer: Geschichte der deutschsprachigen Literatur.    

Veritas Verlag Linz. 4 Auflage 2004. 

      7. Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen Praxis. Würzburg:      

Königshausen&Neumann 2007. 

  8.  Neuhaus, Stefan: Grundriß der Literaturwissenschaft. 3. Auflage. A.Francke Verlag 

Tübingen und Basel 2003. 

 

Emri i lëndës: 5.4 Gramatikë e gjuhës gjermane II 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Arber Çeliku 

Kjo lënd ofrohet si vazhdimësi e lëndës “Gramatikë e gjuhës gjermane I” dhe ka për qëllim 

që studentët t’i njohin gjitha pjesët e ligjeratës në përgjithësi ndersa të përemrave, numrorëve, 

ndajfoljëve, parafjalëve dhe lidhësave në veçanti. Do të fitohën njohuri linguistike por me 

ushtrimet e shumta do të ndikojë direkt në ngritjen e korrektësisë në të shprehurit në gjuhën 

gjermane. 

Objektivat e lëndës: 

- të njihen studentët me funksionet e pjesëve e ligjëratës (përemrave, numrorëve, ndajfoljëve, 

parafjalëve dhe lidhësave) dhe t’i përdorin drejt   ato 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti duhet të jetë në gjendje: 

- të  transmetojë njohurit rreth përemrave, numrorëve, ndajfoljëve, parafjalëve dhe lidhësave 



 

 

- të transmetojë njohurit në shembuj konkret 

- të tregojë ngritje në saktësi në përdorimin e gjuhës gjermane 

Metodologjia e mësimdhënies  

Kjo lëndë përveq ligjëratës që ofron bazën teorike do zhvillohet edhe ne formë të  

ushtrimeve, diskutimeve, reflektimeve në grup dhe plenum si dhe punës individuale (detyra 

në shtëpi).  

  

  Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

50 % 50 % 

Literatura bazë: 

Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. 

München: Ismaning 2013. 

DUDEN. Die Grammatik. Hrsg. von den Dudenredaktion. Band 4. Mannheim, Wien u.a.: 

Dudenverlag 82009. 

Hall, Karin / Schneider, Barbara: Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF. München: 

Ismaning 2013. 

 

Helbig, Gerhard /Buscha, Joachim Deutsche Grammatik. Ein Handbuch für den 

Ausländerunterricht. Berlin, München u. a.: Langenscheidt 2013. 

 

Helbig, Gerhard /Buscha, Joachim: Übungsgrammatik.  Leipzig: Langenscheidt 2000. 

 

 

Lëndët me zgjedhje: 

Emri i lëndës: 5.5 Ortografi 

Mësimdhënësi: Lektori i OEAD-it 

Përshkrimi i lëndës: 

Lënda me zgjedhje „Ortografi“ ka në fokus të saj drejtshkrimin e gjuhës gjermane. Studentët 

njoftohet me parimet e drejtshkrimit të gjermanishtes (fonologjik, morfologjik), rregullat e 

drejtshkrimit dhe me reformën e fundit drejtshkrimore të gjermanishtes duke synuar kështu 

qartësimin e ndryshimeve në drejtshkrimin gjerman.  

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Qëllimi është: 

- Të kuptuarit e koncepteve themelore të gjuhës standarde shqipe 

- Njohja  dhe përvetësimi  i  rregullave të  drejtshkrimit të gjermanishtes 



 

 

- Zbatimi i normës drejtshkrimore të gjermanishtes në praktikë 

 

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje: 

- Të shkruajnë rrjedhshëm gjuhën e sotme gjermane. 

- Do të aftësohen për të hartuar shkresa akademike, si dhe lloje të tjera shkrimesh 

letrare. 

- njohuri të mjaftueshme nga kursi i gjuhës standarde gjermane, më së të nevojshme 

për këtë profesion. 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë,  detyra  shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura bazë:  

1. Duden. Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende Standardwerk auf der 

Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln. Hrsg. von der Dudenredaktion. 

Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim [u. a.] 2006;  

2. Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis. Hrsg. von der 

Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche Rechtschreibung. Narr, Tübingen 

2006;  

3. Lübke,  Diethard (2006): Übungen zur neuen Rechtschreibung. Neuberarbeitung mit 

Lösungen. München: Hueber.  

4. Nerius, Dieter (2007): Deutsche Orthographie. 4., neu bearb. Auflage. Hildesheim 

u.a.: Georg Olms Verlag 

 

 

Emri i lëndës: 5.6 Stilistika idiomatike dhe gjuha shqipe 

Mësimdhënësi: Prof.Dr. Izer Maksuti   

Përshkrimi i lëndës: 

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. 

 



 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë,  detyra  shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura bazë:  

Csaba Földes (Hrsg.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr, 

2009 

Xhevat Lloshi: Stilistika e gjuhes Shqipe dhe pragmatika, Shtepia Botuese e Librit Universitar. 

Emri i lëndës: 5.7 Terminologjia dhe profesionet gjuhësore I 

Mësimdhënësi: Mr. Vilson Marku 

Përshkrimi i lëndës: 

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. 
 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë,  detyra  shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 

Literatura bazë:  

Reiner Arntz, Heribert Picht, Felix Mayer: Einführung in die Terminologiearbeit. Olms, 

Hildesheim 2002 

Roelcke, Thorsten: Fachsprachen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005 

 

Emri i lëndës: 5.8  Gjuhësi e tekstit 



 

 

Mësimdhënësi: Prof.Dr. Arbër Çeliku,  
 

Përshkrimi i lëndës:  

Qëllimi kryesor është që studentëve t’u mundësohet përfitimi i njohurive bazë nga gjuhësia e 

tekstit, nga fillesat e saj e deri në ditët e sotme, duke përfshirë këtu aspektin strukturor të ndërtimit 

dhe zhvillimit të gjuhës gjermane, kohezionin e brendshëm dhe të jashtëm të kësaj gjuhe, 

ngjashmëritë dhe dallimet me gjuhët e tjera indoevropiane e kështu me radhë. 

 

Objektivat e lëndës: 

 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studentët do të jenë në gjendje që: 

- Të njihen me gjenezën e tekstit në gjuhën gjermane 

- Të keni njohuri solide për gjuhësinë e tekstit si dhe të kenë njohuri elementare të ndërtimit 

të tekstit në gjuhën gjermane, etj. 

 

Rezultatet e pritshme: 

Pas përfundimit me sukses të ligjëratave në kuadër të kësaj lënde studentët do të jenë në 

gjendje:  
I.  të dëshmojnë njohuritë rreth gjuhësisë së tekstit; 

II. të zotërojnë lëndën gjatë analizës së teksteve të ndryshme; 

IV. të kuptojnë tekste të ndryshme dhe kumtime me gojë; 

VI. të bëjnë prezantime me gojë dhe me shkrim; 

VII. të zhvillojnë diskutime dhe biseda të ndryshme në gjuhën gjermane. 

 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   

Ushtime, diskutime, biseda, referime, punë në grupe, etj. 

Në procesin e mësimdhënies zbatohen metodologji bashkëkohore (reflektim individual me 

gojë e me shkrim, punë në dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me 

shkrim).  

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

Literatura bazë 

1. Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 15. Aufl. München 2004 



 

 

2. Albert Busch / Oliver Stenschke: Germanistische Linguistik. Eine Einführung. 

Tübingen 2007. 

3. Heinrich Loeffler: Germanistische Soziolinguistik. Berlin 2010. 

 

Literatura shtesë 

 

9 Orth-Chambah/Perlmann-Balme/Schwalb: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Niveau B1+ 

Hueber Verlag 2012. 

10 Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische Wortschatzerwerb für 

fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010. 

 

Viti III – Semestri VI 

Lëndët obligative:  

Emri i lëndës: 6.1 Praktikë gjuhe VI (B2/2) 

Mësimdhënësi: Ilir Lenjani 

Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuri të shkathëta gramatikore. Theks i veçantë 

do ti kushtohet  praktikimit të gjuhës gjermane si në të folur po ashtu edhe në të shkruar. 

Qëllimi i kësaj lënde do të jetë po ashtu që studentët  të përfitojnë mundësitë të mësojnë më 

lehtë gjuhën dhe t’u lehtësohet mësimdhënia e gjuhës. Kjo lëndë synon zhvillimin e 

shkathtësive komunikative dhe sociale të nevojshme për komunikim në një gjuhë: të 

shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit. Ushtrohen strategji të ndryshme të të lexuarit 

dhe dëgjuarit (global, selektiv e të detajuar), fjalori zgjerohet me shprehje më komplekse të 

nivelit B2/2. Po ashtu ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të ndryshme të 

teksteve, të folurit) dhe ato receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të 

temave të ndryshme. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve nga libri bazë 

edhe tekste autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të 

huaj, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. Gjatë ushtrimeve studentët do të 

prezantojnë edhe seminare me tema të ndryshme të cilat janë në përputhje me programin e 

lëndës.  

Objektivat e lëndës: 

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit në nivelin B2 të Kornizës së 

Përbashkët Evropiane; 

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me shkathtësitë reale jetësore; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre për të komunikuar me folësit 

burimorë dhe joburimorë të gjermanishtes;  

- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe fleksibil i gjuhës gjermane 

si për qëllime personale po ashtu edhe për ato profesionale; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 

 



 

 

Rezultatet e pritshme 

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studenti duhet të jenë në gjendje: 

- të dëshmojë që zotëron njohuri të shkathëta të gramatikës gjermane; 

- të dëshmojë që zotëron njohuri të qëndrueshme të gjuhës gjermane dhe që ia del 

nga ana gjuhësore në të gjitha situatat e rëndësishme të jetës së përditshme; 

- të ndjekë linjat kryesore nga tema konkrete dhe abstrakte dhe të shkëpus 

informacionet që janë të rëndësishme për të (p.sh. në programe radioje); 

- të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh, qoftë tekste të shkurtra (si p.sh. 

lajmërime), qoftë më të gjata dhe komplekse, si tekste nga fusha të caktuara, 

komente dhe raporte; 

-  të shprehet me shkrim në mënyrë të qartë dhe të strukturuar për situata 

komplekse, por nga ana tjetër edhe të korrigjoj gabimet në tekste të shkruara nga 

persona të tjerë; 

- të bëjë prezantime me gojë të strukturuara qartë për tema të përgjithshme dhe nga 

fushat që i interesojnë. 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve. Përdoren metoda të kombninuara 

dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur qëllimin: përmirësimin e 

shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet 

në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të 

ndryshme). 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

 

Literatura bazë:  

1. Perlmann-Balme/Schwalb/Matussek: Sicher! Deutsch als Fremdsprache. Niveau B2.2.  

Hueber Verlag 2013. 

2. Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische Wortschatzerwerb für 

fortgeschrittene Lerner in Deutsch als Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010. 

3. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag. Muenchen 2010. 

4. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim. Dudenverlag 2005. 

5. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 

Langenscheidt 2008. 

6. Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 

Dudenverlag 2011. 



 

 

 

Emri i lëndës: 6.2 Metodika dhe didaktika e gjuhës gjermane II 

Mësimdhënësja: Mr. Vjosa Elezaj-Morina 

Kjo lëndë si qëllim parësor ka tematizimin e rolit të gramatikës dhe lexikut  në mësimin e një 

gjuhe të huaj. Gjithashtu do njoftohën studentët me kornizën e përbashkët europiane më 

rekomandime për gjuhë: mësimdhënje, mësimnxënje dhe vlerësim. (Deutsch: Der 

gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen). 

(Englisch: Common European Framework of Reference for Languages, CEFR) 

 

Objektivat e lëndës: 

- Të njoftohen studentët me disa teza dhe diskutime aktuale rreth rolit dhe vendit të 

gramatikës ne mësimin e gjuhës 

- Të njoftohen studentët me menyra të ndryshme të transmetimit dhe ushtrimit të fenomeneve 

gramatikore, të cilat janë treguar efikase ne mësimin e gjuhës 

- Të njoftohen studentët me menyrat me efikase të zhvillimit lexikut 

- Të njoftohen studentët me kornizën e përbashkët europiane më rekomandime për gjuhë: 

mësimdhënje, mësimnxënje dhe vlerësim (se çka duhet të dihet/zotërohet në cilin nivel)  

 

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jetë në gjendje: 

- Të trasmetojnë tek nxënësit fenomenet gramatikore, në atë masë dhe në atë mënyrë, që ju 

përshtatet teorive dhe të arrituareve më të reja në metodikën dhe didaktikën për mësimin e 

gjuhëve të huaja. 

- Të zbatojnë njohurit e tyre rreth zhvillimit dhe pasurimit të lexikut në mësimdhënje 

- Të zbatojnë njohurit e tyre rreth asaj se  “çka duhet të dihet/zotërohet në cilin nivel të 

mësimit të gjuhës sipas kornizës se përbashkët europiane më rekomandime për gjuhë: 

mësimdhënje, mësimnxënje dhe vlerësim” në procesin e mësimdhënies. 

Metodologjia e mësimdhënies  

Krahas pjesës teorike (ligjeratave) kjo lëndë parasheh realizimin e ushtrimeve  të ndryshme 

për memorizimin e fjaleve në një gjuhë te huaj dhe aktivizimin e tyre gjatë komunikimit si 

dhe analiza dhe realizim të llojeve të ndryshme të ushtrimeve gramatikore, që janë treguar 

efektive në mësimin e gjuhës.   

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 



 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 70 %  30 % 

 

Literatura bazë: 

Bernd-Dietrich Müller; Wortschatzarbeit und Bedeutungsvermittlung. Berlin / Wien u.a., 

Langenscheidt. 2004 

Hermann Funk / Michael Koenig: Grammatik lehren und lernen. Langenscheidt. Berlin / 

München / Wien u. a.,  2011 

Storch, Günther: Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und 

praktische Unterrichtsgestaltung. Paderborn: Wilhelm Fink 1999. 

Trim, John / North, Brian u. a.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: 

lernen, lehren, beurteilen: Lernen, lehren, beurteilen. Niveau A1, A2, B1, B2. Hrsg. von 

Goethe-Institut. Übers. von Jürgen Quetz. – Berlin, Wien u.a.: Lagenscheidt 2009 

 

Emri i lëndës: 6.3 Leksikologji dhe leksikografi e gjuhës gjermane 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Izer Maksuti 

Përshkrimi i lëndës: 

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. 

Leksikografi si disciplinë gjuhësore; fjalorët dhe produketet tjera leksigografike; hyrjet mikro 

dhe makro strukturale; llojet dhe tipet e fjalorëve; metoda leksikografike, historia e 

leksikografisë gjermane. 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Qëllimi është që:  

 

- Të kuptuarit e koncepteve themelore të leksikologjisë dhe leksikografisë  është një 

nga synimet kryesore të lëndës.  

- të njihen me strukturën dhe shumëllojshmërinë e leksikut në gjuhën e sotme 

gjermane,  

- të njihen me tipologjinë,  rëndësinë dhe mënyrën e përdorimit të fjalorëve. 

 

Rezultatet e pritshme: 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që: 



 

 

- të dallojë objektin dhe njësitë themelore të leksikologjisë dhe leksikografisë  

- të njohë strukturën e leksikut të gjuhës së sotme gjermane 

- të përdorë drejt terminologjinë relevante 

- të njoh tipologjinë dhe të përdor fjalorët   

 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

Literatura bazë:  

Christine Römer, Brigitte Matzke (2005): Lexikologie des Deutschen. Eine Einführung. 2. 

Aktualisierte Auflage. Narr. 

Engelberg, Stefan (2001) Lexikographie und Wörterbuchbenutzung. Tübingen: Stauffenburg-

Verl. 

Herbst, Thomas, Klotz, Michael (2003): Lexikografie. UTB. 

Schlaefer,Michael (2002): Lexikologie und Lexikographie. Eine Einführung am Beispiel 

deutscher Wörterbücher, Erich Schmidt Verlag, Berlin. 

 

 

Emri i lëndës:  6.4 Seminar ne shkencen e Letersise 

Mësimdhënësi: MAG.Shkurte Veliu-Ajdini  

Pershkrimi i lendes: 

Gjate ketij semestri do te perzgjidhen disa nga veprat me me ndikim dhe me te njohura nga 

letersia gjermane, duke perfshire thuajse te gjitha epokat letrare. Gjate kesaj periode kohore 

keto vepra do te prezantohen, analizohen dhe interpretohen nga studentet. Ne fund te 

semestrit studenti do te dorezoj nje punim seminarik rreth nje teme te caktuar te perzgjedhur 

nga keto vepra. 

 

Objektivat e lëndës: 

Seminari nga shkenca e letersise ka për qellim qe studentit t’ia  mundesoi  te riperserise dhe 

te analizoi dhe studioi disa nga veprat me te rendesishme te  letersise gjermane.  Gjate kesaj 

kohe studenti do te   njoftohet me thellesisht me autorët kryesorë të letërsisë gjermane  veprat 



 

 

e te cileve  zënë vend kyq ne letersine mbare boterore. Shkembimi i mendimeve, debatet rreth 

temave te caktuara, krahasimet e texteve nga interpretues te ndryshem letrar jane disa 

veqorite ketij seminari. Perpilimi i nje punimi seminarik eshte objektiv kresor i kesaj lende. 

 

Rezultatet e pritshme:  

Ne fund te semestrit studenti  do te kete njohuri baze për autorët dhe veprat kryesore të 

Letërsisë gjermane, ai do te jete ne gjendje te komentoi ,te analizoi dhe interpretoi veprat 

letrare dhe pas nje hulumtimi rreth nje teme te caktuar do te jete ne gjendje te shkruaj nje 

punim seminarik .  

 

Metodologjia e mësimdhënies:   

Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime te veprave te perzgjedhura . Prezantim punimesh nga 

studentet, interpretim i perbashket i veprave. 

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literature baze: 

1. Romanet e perzgjedhura, te cilat do te prezantohen dhe interpretohen. 

 

Literatura shtese: 

2.  Deutsche literaturgeschichte von den Afängen bis zur Gegenwart. Von:Wolfgang 

Beutin, Matthias Beilein, Klaus Ehlert, Wolfgang Emmerich u.a. Achte aktualisierte 

und erweiterte Auflage.J.B.Metzler Verlag 2013. 

3. Peter Nusser: Deutsche Literatur: Eine Sozial- und Kulturgeschichte. (Vom 

Mittelalter bis zur frühen Neuzeit / Vom Barock bis zur Gegenwart). Verlag: WBG 

(Wissenschaftliche Buchgesellschaft)2012 (1. Auflage) 

 

4. 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. 

 

Lëndë me zgjedhje  

Emri i lëndës: 6.5 Analizë e teksteve letrare  

Mësimdhënësi: MA. Arsim Rexhepi 

 

Në këtë program studimi do të analizohen tekste të ndryeshme të letërsisë gjermane, 

posaqerisht tekste të autoreve të letërsisë moderne. Studentët në fillim do të mësojnë për 



 

 

metodologjitë e Analizës së teksteve letrare në përgjithësi, për mënyrën se si analizohen 

tekstete letrare, të ndara sipas gjinive letrare. Ata do të kenë mundësi që përmes analizës 

konkrete të përvetësojnë shkathtësitë dhe të aftësohen për të analizuar një tekst letrar, sipas 

metodave bashkëkohore. Në vazhdim në kuader të këtij programi të studimit ata do të 

mësojnë për elementet e tekstit letrar, strukturën e teksteve si dhe rregullat për analizën e 

teksteve letrare në përgjithësi. 

Objektivat: 

1. Studentët do të njihen me meodologjitë bashkëkohore të analizës së tëksteve letrare 

2. Studentët do të përvetësojnë metodat e analizës së tekstit letrar 

3. studentët do të mësojnë për elementet dhe strukturën e teksteve letrare si edhe do 

të aftësohen për të analizuar tekstet letrare në përgjithësi. 

 

Rezultatet e pritshme: 

Në fund të këtij programi të studimit, studentët duhet të kenë njohuri të mjaftueshme: 

- për metodologjitë bashkëkohore të analizës së teksteve letrare 

- për elementet dhe strukturën e teksteve letrare 

- për të analizuar tekstet letrare në përgjithësi 

 

Metodologjia e mësimdhënies: 

Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe ushtrime përkatëse. Gjatë shpjegimeve-ushtrimeve 

zbatohet metoda ndërvepruese. Analizohen dhe diskutohen shembuj nga krijimtaria e 

autorëve të letërsisë moderne gjermane, analizohen dhe diskutohen tekste nga gjinitë e 

ndryshme letrare. Në fillim do të jepen informacione të përgjithshme për analizën, rolin dhe 

rendësinë e saj, metodologjitë bashkëkohore si dhe zbatimin e saj praktik në tekstet letrare. 

Gjatë realizimit të këtij programi, shfrytëzohet literaturë e pasur burimore dhe zbatohen 

metoda interaktive. 

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

80 % 20 % 

 

Literatura bazë:  



 

 

1. Burdor, Dieter:  Einfuehrung in die Gedichtanalyse. J.B.Metzler.Stuttgart-

Weimar,1997.ISBN3-476-12284-0 

2. Asmith,Bernhard: Einfuehrung in die Dramenanalyse. J.B.Metzler. Stuttgart-

Weimar,1997.ISBN3-476-15188-3 

3. Hans-Werner Ludwig(Hrsg); Arbeitsbuch (Romananalyse).Literaturwissenschaft im 

Grundstudium.Tuebingen 1998.  

4.   Eberhard     Laemert. Bauformen des Erzaehlens. Metzler,Stuttgart 1993.                          

5. Kahrman,C;Reiss,G;Scluchter,M:  Erzaehtextanalyse. Eine Einfuehrung mit Studien-

und Uebungstexten.Beltz-Athenaeum 1996.ISBN3-89547-111-9 

6. Loesner,Hans. Zwischen Wort und Wort.Interpretation und Textanalyse. 

Paderborn:Fink Verlag 2006 
 

Emri i lëndës:  6.6  Komunikimi ndërkulturor 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Arbër Çeliku 

 

Përshkrimi i lëndës: 

Qëllimi kryesor është që studentëve t’u mundësohet përfitimi i njohurive bazë nga fusha e 

studimeve ndërkulturore – disiplinë kjo e cila merret kryesisht me studimin kulturës dhe raportit të 

saj me kulturat e tjera. 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studentët do të jenë në gjendje që: 

- Të njohin konceptet bazë nga fusha e kulturës dhe interkulturës 

- Të dinë të qasen ndaj kulturave të huaja 

- T’i njohin implikaturat kulturore, kur do të ndodhen në një ambient të huaj, që të 

mund të shmangin keqkuptimet dhe interferencat e tjera kulturore - të identifikojnë 

fjalët kyçe dhe të interpretojnë tekstin përmes tyre  

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë, detyra shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

70 % 30 % 

 

Literatura  



 

 

Çeliku, Arbër Herstellung von Textkohaerenz im Deutschen und im Albanischen Peter Lang: 

München, Chicago, Bruxelles, Berlin, Oxford, Wien Mannheim 2009 

 Heringer, Hans-Jürgen Interkulturelle Kommunikation. Grundlagen und Konzepte. 2010 

UTB 

 

Emri i lëndës: 6.7 Gjermanishtja për qëllime akademike dhe specifike 

Mësimdhënësi: Lektori i OEAD-it 

Përshkrimi i lëndës:  

Lënda ka për qëllim t’u ndihmojë studentëve të zhvillojnë shkathtësitë akademike. Këtu 

ofrohet një përmbajtje të temave speciale nga fusha të shkencës, si:  mjekësi, drejtësi, 

inxhinieri, teknik e teknologji etj.  

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Qëllimi është që:  

- të ushtrohet hartimi i teksteve të ndryshme akademike; 

- Të vetëdijësohen studentët për dallimet dhe ngjashmëritë midis gjermanishtes së 

përgjithshme dhe asaj të specializuar 
 

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: 

- të komunikojnë me folësit e gjermanishtes në situata konkrete në fushën të ndryshme 

akademike e specifike  

- të komunikojnë me gojë e me shkrim në fusha të specializuara 

- Të përdorin strategjitë për të folur e shkruar në mënyrë efikase për tema akademike 

- të përkthejnë tekste të specializuara 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve, 

Përdoren metoda të kombninuara,  përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë 

individuale, në çifte dhe në grupe. Në pjesën teorike të lëndës trajtohen elemente të caktuara 

të strukturës gramatikore të gjermanishtes që janë në funksion të realizimit të komunikimit. 

Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim, të punojnë vazhdimisht gjatë 

semestrit (detyra të shtëpisë) edhe në mënyrë të pavarur.   

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 



 

 

 

Literatura bazë:  

DUDEN, Das Stilwörterbuch, ISBN: 978-3-411-04029-2   

DUDEN, Richtiges und gutes Deutsch, ISBN: 978-3-411-04097-1    

- Bünting, Karl-Dieter; Bitterlich, Axel; Postpiech, Ulrike. (2000) Schreiben im Studium  mit 

Erfolg, Ein Leitfaden, Berlin 

 

Emri i lëndës: 6.8  Përkthim gjermanisht-shqip 
Mësimdhënësi: Prof. Dr. Arbër Çeliku 

 

Përshkrimi i lëndës:  

Qëllimi kryesor i lëndës konsiston në atë, që studentët të fitojnë njohuri bazë në lëmin e  

përkthimit, duke iu përqasur në mënyrë të vazhdueshme edhe sintaksës së gjuhës shqipe, 

me qëllim që të vërehen ngjashmëritë dhe dallimet midis të dyja gjuhëve të afërta gjenetikisht,  

por të dallueshme sa i përket ndërtimit gramatikor të fjalisë. Njohuritë e fituara nga kjo lëndë do 

t’iu shërbejnë atyre kryesisht në ndërtimin e fjalive dhe komunikimit ndërmjet dy gjuhëve 

gjermanisht-shqip, si dhe në përkthimin e drejtë të teksteve të ndryshme nga gjermanishtja në 

shqipe dhe anasjelltas si dhe në procesin e mësimdhënies, kur ata të bëhen mësues të 

gjermanishtes. 

 

Objektivat e lëndës: 

- Njohin konceptet sintaksore bazë të të dy gjuhëve dhe teknikën e përkthimeve, 

- Ndërtimin e brendshëm të fjalisë si dhe llojet e fjalive në gjuhën gjermane, krahasuar 

me gjuhën shqipe, analizën tekstuale dhe funksionin e formave të fjalive në ndërtimin 

tekstor, 

 

Rezultatet e pritshme:  

Pas përfundimit me sukses të ushtrimeve në kuadër të kësaj lënde studentët do të jenë në 

gjendje:  

- të analizojnë shprehjet gjuhësore dhe strukturat gjuhësore 

- të demonstrojnë njohuri themelore të gjuhës gjermane 

- të komunikojnë në gjuhën gjermane në mënyrë të pavarur 

- të dëshmojnë njohuritë e tyre rreth teknikës së përkthimeve; 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   
Ushtime, diskutime, biseda, referime, punë në grupe, etj. 

Në procesin e mësimdhënies zbatohen metodologji bashkëkohore (reflektim individual me 

gojë e me shkrim, punë në dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me 

shkrim).  



 

 

Mësimi është interaktiv, realizohet nëpërmjet ushtrimeve, gjatë të cilave analizohen tekste të 

ndryshme në të cilat sqarohen dhe ushtrohen teknika të ndryshme të lexuarit dhe strategjitë e 

të kuptuarit të këtyre teksteve si dhe teknika e përkthimit. Përveç kësaj studentët do të kenë  

mundësi që vet të zgjedhin tekste të cilat do t’i analizojnë përkthejnë dhe do t’i prezantojnë 

në klasë. 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura: 

1. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim u.a.: Dudenverlag 2005. 

2. Kadzadej, B.: Deutsche Syntax. Tiranë 2006. 

3. Engel, U.: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Erich Schmidt Berlin 2009. 

Literatura shtese 

1. Dürscheid, Ch.: Syntax. Grundlagen und Theorien. UTB 2010. 

2. Çeliku, A.: Herstellung von Textkohaerenz im Deutschen und im Albanischen. Peter 

Lang 2009.  

 

 

 

Viti IV – Semestri VII 

Lëndët obligative:  

Emri i lëndës: 7.1 Praktikë Gjuhe VII (C1/1) 

Mësimdhënësi: Mr.  Ilir Lenjani 

Përshkrimi i lëndës: 

Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuri kompetente të gjuhës dhe gramatikes 

gjermane. Theks i veçantë do ti kushtohet  praktikimit të gjuhës gjermane si në të folur po 

ashtu edhe në të shkruar. Qëllimi i kësaj lënde do të jetë po ashtu që studentët  të përfitojnë 

mundësitë të mësojnë më lehtë gjuhën dhe t’u lehtësohet mësimdhënia e gjuhës. Kjo lëndë 

synon zhvillimin e shkathtësive komunikative dhe sociale të nevojshme për komunikim në 

një gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit. Ushtrohen strategji të ndryshme 

të të lexuarit dhe dëgjuarit (global, selektiv e të detajuar), fjalori zgjerohet me shprehje më 

komplekse të nivelit C1/1. Po ashtu ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të 

ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen 



 

 

përmes trajtimit të temave të ndryshme. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas 

teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e 

gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. Gjatë 

ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe seminare me tema të ndryshme të cilat janë në 

përputhje me programin e lëndës.  

Objektivat e lëndës: 

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit në nivelin C1 të Kornizës së 
Përbashkët Evropiane; 

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me shkathtësitë reale jetësore; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre për të komunikuar me folësit 

burimorë dhe joburimorë të gjermanishtes;  

- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe fleksibil i gjuhës gjermane 

si për qëllime personale po ashtu edhe për ato profesionale; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 

 

Rezultatet e pritshme 

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studenti duhet të jenë në gjendje: 

- të dëshmojë që zotëron njohuri kompetente të gramatikës gjermane; 

- të shkëpusë nga tekste të ndryshme të shkurtra hollësi të rëndësishme; 

- të kuptojë detaje dhe tërësinë e teksteve gazetareske dhe shkencore, të cilat 

trajtojnë tema shkencore ose politiko-shoqërore;  

- të shkëpusë informacione të hollësishme nga situata të jetës së përditshme; 

- të ndjekë intervista apo diskutime me tema studimore apo të përgjithshme 

shkencore; 

- të kuptojë referate për tema shkencore;   

- të krijojë një tekst të qartë dhe të strukturuar mirë dhe të sjellë argumente; 

- të përshkruajë, përmbledhë dhe krahasojë të dhëna të ndryshme;  

- të mbajë qëndrim duke argumentuar në diskutime dhe biseda të ndryshme.  
 

Metodologjia e mësimdhënies:  

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve. Përdoren metoda të kombninuara 

dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur qëllimin: përmirësimin e 

shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet 

në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të 

ndryshme). 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  

Pjesa teorike Pjesa praktike 



 

 

30 % 70 % 

 

Literatura bazë:  

7. Perlmann-Balme/Matussek/Schwalb: Sicher! Deutsch als 

Fremdsprache. Niveau C1/1. Hueber Verlag 2015. 
8. Techmer/Brill: Goßes Übungsbuch Deutsch Wortschatz. Niveau A2-C1. Hueber 

Verlag 2011. 

9. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag. Muenchen 2010.  

10. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim. Dudenverlag 2005. 

11. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 

Langenscheidt 2008. 

12. Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 

Dudenverlag 2011. 

 

Emri i lëndës: 7.2 Metodika dhe didaktika e gjuhës gjermane III 

Mësimdhënësja: Mr. Vjosa Elezaj-Morina 

Përshkrimi i lëndës: 

Kjo lëndë ofrohet në kombinim me lëndën “Praktikë profesinale ne shkollë (hospitim)” dhe 

ka si qëllim parësor të pasqyrojë rëndësinë dhe domosdoshmërin e planifikimit të orës 

mësimore. Kjo lëndë ofron informacione dhe shembuj  konkret për organizimin efektiv  dhe 

atraktiv të një ore mësimore sipas modelit të quajtur “modeli i analizes didaktike”.  

Në organizimin/pergaditjen e një ore mësimore hyjnë a) qëllimi i orës mësimore (çka duhet 

të dijnë nxënësit në fund të orës se mesimit) b) aktivitetet mësimore (çfar 

aktivitetesh/ushtrimesh duhet t’i realizojnë studentët që të arrihet “qellimi i orës mësimore”); 

c) metodologjia për realizimin e aktiviteteve mësimore (se si punojnë studentët: punë në 

grupë, punë individuale etj.) d) Materiali (tekste për lëxim, tekste për dëgjim etj.) kryesor 

dhe ndihmës më të cilat/në të cilat zhvillohen aktivitetet mësimore dhe e) roli i 

mësimdhënësit në përgaditjen për realizimin e orës mësimore. 

Gjithashtu kjo lëndë do të trajton edhe tekstet mësimore. Trajton faktoret e mundshem që 

ndikojnë në përzgjedhjen dhe punën me tekste mësimore (planprogrami, studenët, 

mësimdhënësi etj.)  

Objektivat e lëndës: 

- Analiza e teksteve për mësimin e gjuhës 



 

 

- Ofrimi i informacioneve dhe shembujve  konkret për organizimin efektiv  dhe atraktiv të një 

ore mësimore 

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jetë në gjendje: 

- Të organizojnë/planifikojnë një orë mësimore (sipas “modeli i analizes didaktike”) 

- Të vendosin qellimin e orës mësimore 

- Të bëjnë zgjedhjen e aktiviteteve të materialit dhe metodologjinë e duhur për realizimin e  

qellimit mësimor 

- Të kënë mendim kritik ndaj teksteve mësimore  

- Të bëjnë zgjedhjen adekuate të tekstit     

Metodologjia e mësimdhënies  

Krahas pjesës teorike (ligjeratave) kjo lëndë parasheh realizimin e ushtrimeve  të ndryshme 

nga studntët si: a) krahasimin dhe analizimin i teksteve në bazë të asaj, se sa leht apo veshtir 

mund ti adaptojmë në procesin e mësimit dhe sa shumë pergaditje kerkojnë, b) përpilimin e 

“skicave mësimore” për planifikimin e një ore mësimore nga vet studentët. 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 30 %  70 % 

 

Literatura bazë: 

Bimmel, Peter / Kast, Bernd u. a.: Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen. 

Berlin, München u. a.: Langenscheidt 2004 (Fernstudieneinheit 18) 

Heinz-Helmut Lüger: Routinen und Rituale in der Alltagskommunikation. Berlin / Wien u.a., 

Langenscheidt. 1993 

Storch, Günther: Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und 

praktische Unterrichtsgestaltung. Paderborn: Wilhelm Fink 1999. 

Westhoff, Gerrard: ´Ernährungspyraamide` für den Fremdsprachunterricht. Unpublished 

manuscript. Wien 2006. 

 

Emri i lëndës: 7.3 Praktika profesionale në shkollë (hospitim) 

Mësimdhënësja: Mr. Vjosa Elezaj-Morina 

Përshkrimi i lëndës: 



 

 

Kjo lëndë ofrohet në kombinim me lëndën “Metodika dhe Didaktika III” dhe ka si qëllim që 

studentët të vrojtojnë, të dokumentojnë/protokolojnë dhe reflektojnë mbi procesin mësimor 

në shkolla. Si dhe të reflektojnë mbi teoritë e diskutuara në ligejrata dhe atë se çfar është 

procesi mësimor në orët mësimore përkatese. Studentët do të kënë mundesi të vrojtojnë dhe 

hospitojnë në se paku 3 shkolla të ndryshme.  

Objektivat e lëndës: 

- Studentët do të kenë mundesi të konfrontohen më procesin mësimor nga prizmi i 

mësimdhësit.  

- Studentët do të kenë mundesi ti nderlidhin informacionet, që i kanë përfituar ne ligjerata dhe 

realitetin ne klasë. 

- Studentët do të kenë mundesi të improvizojnë orë mësimore  

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jetë në gjendje: 

- Të bëjnë përgaditjet për orën mësimore (sipas metodave/koncepteve /modeleve të avancuara 

dhe të deshmuara në mësimin e një gjuhe të huaj) 

Metodologjia e mësimdhënies  

Kjo lëndë parasheh një bashkveprim në mes të orëve të vrojtimit/hospitimit në  shkolla dhe 

reflektimit/diskutimit dhe mbajtjës se oreve të improvizuara nga studentët në ligjerata. 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 30 %  70 % 

 

Literatura bazë: 

Bimmel, Petre / Rampillon, Ute: Lernerautonomie und Lernstrategien. Berlin / Wien u.a., 

Langenscheidt 2000 

Dauvillier, Christa / Levy-Hollerich, Dorothea : Spiele im Deutschunterricht. Berlin / Wien 

u.a., Langenscheidt 2004. 

Kleppin, Karin : Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin / Wien u.a., Langenscheidt 1998. 

Schwerdtfeger, Inge C.: Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin / Wien u.a., 

Langenscheidt 2002. 

 

Emri i lëndës: 7.4 Seminar i gjuhësisë gjermane 



 

 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Izer Maksuti 

Përshkrimi i lëndës: 

Lënda do të përbëhet nga temat boshte të gjuhësisë, së përgjithshme, aplikative dhe historike.  

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Qëllimi është që:  

- Të përfitojnë njohuri të përgjithshme për gjuhësinë gjermane  

t’i njoftojë studentët me konceptet themelore dhe çështjet teorike të gjuhësisë së 

përgjithshme, aplikative dhe historike.  

- Thellimi i njohurive gjuhësore që zbatohet në fusha specifike  

 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: 

- të kenë njohuri bazë për gjuhësisë e përgjithshme, aplikative dhe historike 

- t’i identifikojë periudhat e zhvillimit të gjuhës gjermane  

- të debatoj për probleme gjuhësore  

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. 

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

 

Literatura bazë:  

- Bußmann, Hadumond (2002): Lexikon der Sprachwissenschaft. Stuttgart: Kröner 

- Crystal, David (1995): Die Cambridge-Enzyklopädie der Sprache. Framkfurt/Main 

u.a.: Campus Verlag.  

- Fleischer, Wolfgang u.a [Hrsg]: Kleine Enzyklopädie – Deutsche Sprache.  

- Graefen G/Liedke M. (2008): Germanistische Sprachwissenschaft. Tübingen: A. 

Franke Verlag  

 

Lëndët me zgjedhje: 

Emri i lëndës: 7.5 Metodologjia dhe teknikat e punës shkencore 

Mësimdhënësi: Mr. Vilson Marku   



 

 

Përshkrimi i lëndës: 

Këtu do  të mësohen teknikat e shkrimit që përdoren për të shkruar tekste të llojeve të 

ndryshme. Do të mësohet përdorimi i teknikave për hulumtimin, planifikimin, formimin dhe 

strukturimin e teksteve shkencore, si dhe përdorimi i fusnotave, të citateve sipas normës 

ndërkombëtare, hartimin e përmbajtjes, bibliografisë, regjistrit të emrave dhe të shprehjeve 

etj. 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Qëllimi është që:  

- të shkruajnë në mënyrë më efikase,  

- të njihen metodat dhe teknikat themelore  

- të mësojë studentët se si të citojnë, të hartojnë përmbajtjen, bibliografinë, regjistrin  

 

 

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje: 

- Të zotërojnë strategjitë që i paraprijnë të të shkruarit; 

- do të zotërojnë teknikat themelore për shkrimin e një punimi shkencor; 

- të citojnë, të hartojnë përmbajtjen, bibliografinë, regjistrin e ermrave dhe të 

shprehjeve. 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 

Literatura bazë:  

- Karmasin, Matthias/Ribing, Reiner (2012): Die Gestaltung wissenschaftlicher 

Arbeiten. Wien: Facultas.   

- Kornmeier (2008): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht – für Bachelor, Master 

und Dissertation. Haupt UTB. 

- Stephany, Ursula/Froityheim, Claudia (2009): Arbeitstechniken Sprachwissenschaft. 

UTB: W. Fink. 

 

Emri i lëndës: 7.6 Terminologjia dhe profesionet gjuhësore II 

Mësimdhënësi: Mr. Ilir Krusha  

Përshkrimi i lëndës: 



 

 

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. 

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura bazë:  

Reiner Arntz, Heribert Picht, Felix Mayer: Einführung in die Terminologiearbeit. Olms, 

Hildesheim 2002 
Thorsten Roelcke: Fachsprachen. Berlin: Erich Schmidt Verlag 2005 

Emri i lëndës:  7.7 Përkthim letrar 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Arbër Çeliku 

Përshkrimi i lëndës: 

Qëllimi kryesor është që studentëve t’u mundësohet përfitimi i njohurive bazë rreth 

përkthimit të teksteve letrare. 

Parakusht për punën me tekstet është kompetenca e nxënësve (studentëve) për të lexuar, pra 

aftësia për të lexuar dhe kuptuar tekste, për të marrë prej tyre në mënyrë të pavarur 

informacione si dhe për t'i lidhur ato me njëri-tjetrin dhe me dijet ekzistuese. 

Tekstet duhet të përmbledhin mundësisht të gjitha aspektet letrare. Tekstet duhet të përshtaten 

me fazën mësimore, në të cilën përdoren dhe me teknikën e përkthimit letrar, e me 

funksionin, që duhet të përmbushin. 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

- Njohin konceptet bazë sintaksore të të dy gjuhëve dhe teknikën e përkthimeve letrare, 



 

 

- Ndërtimin e brendshëm të fjalisë si dhe llojet e fjalive në gjuhën gjermane, krahasuar 

me gjuhën shqipe, analizën tekstuale dhe funksionin e formave të fjalive 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë, detyra shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

70 % 30 % 

 

Literatura: 

4. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim u.a.: Dudenverlag 2005. 

5. Kadzadej, B.: Deutsche Syntax. Tiranë 2006. 

6. Engel, U.: Syntax der deutschen Gegenwartssprache. Erich Schmidt Berlin 2009. 

Literatura shtese 

3. Dürscheid, Ch.: Syntax. Grundlagen und Theorien. UTB 2010. 

4. Çeliku, A.: Herstellung von Textkohaerenz im Deutschen und im Albanischen. Peter 

Lang 2009.  

 

 

 

Emri i lëndës: 7.8 Gjuhësi  kontrastive 

Mësimdhënësi: Mr. Ilir Krusha  

Përshkrimi i lëndës: 

Lënda do të përbëhet nga temat boshte të gjuhësisë kontrastive. 

 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Qëllimi është që:  

 

- Të kuptuarit e koncepteve themelore të gjuhësisë kontrastive.  

- të njihen metodat e  punës të gjuhësisë kontrastive   

- të diskutohen  sistemet e gjuhës gjermane dhe shqipe sipas gjuhësisë kontrastive. 

 



 

 

Rezultatet e pritshme: 

Pas përfundimit të kësaj lënde studenti do të jetë në gjendje që: 

- të dallojë objektin dhe njësitë themelore të gjuhësisë kontrastive     

- të njohë strukturën metodat e gjuhësisë kontrastive  

- ta bëjë një dallim  të një dukurie të caktuar gjuhësore, duke krahasuar  gjermanishten 

dhe shqipen.  

 

Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, ushtrimeve në klasë detyrave të shtëpisë. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 

40 % 60 % 

 

Literatura bazë:  

Tekin, Özlem (2012): Grundlagen der Kontrastiven Linguistik in Theorie und 

Praxis. Tübingen: Stauffenburg.  

Rein, Kurt (1983): Einführung in die kontrastive Linguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche 

Buchgesellschaft.  

Wegener, Heide (Hg.) 1998: Deutsch kontrastiv. Tübingen.   

 

 

Viti IV – Semestri VIII 

Lëndët obligative:  

Emri i lëndës: 8.1 Praktikë Gjuhe VIII (C1/2) 

Mësimdhënësi: Mr. Ilir Lenjani 

Përshkrimi i lëndës: 

Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuri kompetente të gjuhës dhe gramatikes 

gjermane. Theks i veçantë do ti kushtohet  praktikimit të gjuhës gjermane si në të folur po 

ashtu edhe në të shkruar. Qëllimi i kësaj lënde do të jetë po ashtu që studentët  të përfitojnë 

mundësitë të mësojnë më lehtë gjuhën dhe t’u lehtësohet mësimdhënia e gjuhës. Kjo lëndë 

synon zhvillimin e shkathtësive komunikative dhe sociale të nevojshme për komunikim në 

një gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit. Ushtrohen strategji të ndryshme 

të të lexuarit dhe dëgjuarit (global, selektiv e të detajuar), fjalori zgjerohet me shprehje më 



 

 

komplekse të nivelit C1/2. Po ashtu ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të 

ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen 

përmes trajtimit të temave të ndryshme. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas 

teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e 

gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, etj. Gjatë 

ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe seminare me tema të ndryshme të cilat janë në 

përputhje me programin e lëndës.  

Objektivat e lëndës: 

- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit në nivelin C1 të Kornizës së 

Përbashkët Evropiane; 

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me shkathtësitë reale jetësore; 

- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre për të komunikuar me folësit 

burimorë dhe joburimorë të gjermanishtes;  

- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe fleksibil i gjuhës gjermane 

si për qëllime personale po ashtu edhe për ato profesionale; 

- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur. 

 

Rezultatet e pritshme 

Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, studenti duhet të jenë në gjendje: 

- të dëshmojë që zotëron njohuri kompetente të gramatikës gjermane; 

- të kuptojë detaje dhe tërësinë e teksteve gazetareske dhe shkencore, të cilat 

trajtojnë tema shkencore ose politiko-shoqërore;  

- të përshkruajë, përmbledhë dhe krahasojë të dhëna të ndryshme;  

- të kuptojë pa shumë mundim komente, referate apo programe të gjata në radio; 

- të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh, ndër to edhe tekste të gjata, tekste 

specifike komplekse, komente dhe raporte;  

- të shkruajë mbi situata komplekse, duke u shprehur qartë dhe në mënyrë të 

strukturuar dhe duke zgjedhur gjuhën e përshtatshme për lexuesin;  

- të flasë rrjedhshëm dhe spontanisht, të mbajë qëndrim, të formulojë saktë 

mendimet dhe idetë e tij/saj dhe t‘i paraqesë ato me hollësi. 

Metodologjia e mësimdhënies:  

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve. Përdoren metoda të kombninuara 

dhe qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur qëllimin: përmirësimin e 

shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet 

në mënyrë individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë 

aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të 

ndryshme). 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit:  



 

 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

30 % 70 % 

 

Literatura bazë:  

1. Perlmann-Balme/Matussek/Schwalb: Sicher! Deutsch als 

Fremdsprache. Niveau C1/2. Hueber Verlag 2015. 
2. Techmer/Brill: Goßes Übungsbuch Deutsch Wortschatz. Niveau A2-C1. Hueber 

Verlag 2011. 

3. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber 

Verlag. Muenchen 2010.  

4. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte 

Auflage. Mannheim. Dudenverlag 2005. 

5. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, 

Langenscheidt 2008. 

6. Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich. 

Dudenverlag 2011. 

 

Emri i lëndës:  8.2 Praktika profesionale në shkollë (mësimdhënje) 

Mësimdhënësja: Mr. Vjosa Elezaj-Morina 

Përshkrimi i lëndës: 

Kjo lëndë është vazhdimësi e lëndës „Praktika profesionale në shkollë (hospitim)“ dhe  ka si 

qëllim që studentet të bëhën pjesë aktive e procesit mësimor në shkollë.  

Për ta vijuar „Praktikën në shkollë (mësimdhënje)“ studentët duhët të kenë absolvuar me 

sukses provimet nga lëndët „Metodika dhe Didaktika I, II dhe III“ si dhe „Praktikën 

profesionale në shkollë (hospitim). 

 

Objektivat e lëndës: 

- Studentët do të kenë mundesi të konfrontohen më procesin mësimor nga prizmi i 

mësimdhësit  

- Studentët do të kenë mundesi ti nderlidhin informacionet, që i kanë përfituar ne ligjerata dhe 

realitetin ne klasë  

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jetë në gjendje: 

- Të bëjnë përgaditjët dhe të mbajnë orë mësimore (sipas metodave/koncepteve /modeleve të  

avancuara dhe të deshmuara në mësimin e një gjuhe të huaj) 



 

 

Metodologjia e mësimdhënies  

Studentët do të përgadisin dhe mbajnë orë mësimore në shkollën e caktuar nën vrojtimin e 

mësimdhënësit të lëndës. Për çdo orë të mbajtur, studentët do të  duhët të dorëzojnë me 

shkrim një raport ku e dokumetojnë/protokolojnë rrjedhen e orëve mësimore. 

Një orë mësimore do të vrojtohet edhe nga profesori mentor.  

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 30 %  70 % 

 

Literatura bazë: 

Bimmel, Petre / Rampillon, Ute: Lernerautonomie und Lernstrategien. Berlin / Wien u.a., 

Langenscheidt 2000 

Dauvillier, Christa / Levy-Hollerich, Dorothea : Spiele im Deutschunterricht. Berlin / Wien 

u.a., Langenscheidt 2004. 

Kleppin, Karin : Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin / Wien u.a., Langenscheidt 1998. 

Schwerdtfeger, Inge C.: Gruppenarbeit und innere Differenzierung. Berlin / Wien u.a., 

Langenscheidt 2002. 

 

Emri i lëndës: 8.3 Seminar i Didaktikës 

Mësimdhënësja: Mr. Vjosa Elezaj-Morina 

Përshkrimi i lëndës: 

Kjo lëndë ka si qëllim që studentet të ushtrojnë hulumtimin, prezantimin si dhe përpilimin një 

punimi me shkrim (punim shkencor) duke iu përmbajtur rregullave dhe teknikave që janë të 

përcaktuara për punime shkencore. Temat do të jenë shtjelluar më parë në ligjeratat e 

metodikës dhe diaktikës. Keshtu do të bëhët rikujtimi dhe thellimi i disa temave, që do t’ju 

shërbejnë për praktikë në shkolla, që do të mbahet paraprakisht.  

 

Objektivat e lëndës: 

- Hulumtimi rreth një teme të caktuar 



 

 

- Përgaditha e nje referati/prezantimi 

- Përgaditja e një punimi me shkrim 

- Ushtrimi i teknikave/rregullave për punime shkencore 

 

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jetë në gjendje: 

-Të kryjnë një punë hulumtuese 

-Të përpilojnë një punim shkencor sipas teknikave/rregullave për punime shkencore 

 

Metodologjia e mësimdhënies  

Kjo lëndë parasheh një punë hulumtuese të studentëve një prezantim, reflektim dhe diskutim 

ne plenum. Si dhe përpilimin e një punimi me shkrim (punim shkencor). 

Kjo  kërkon një interaktivitet në mes të studentit/studentëve dhe profesorit të lëndës. 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 30 %  70 % 

 

Literatura bazë: 

Bimmel, Peter / Kast, Bernd u. a.: Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen. 

Berlin, München u. a.: Langenscheidt 2004 (Fernstudieneinheit 18) 

Dominique Macaire / Wolfram Hosch: Bilder in der Landeskunde. Berlin / Wien u.a., 

Langenscheidt. 1996 

Funk,  Hermanund / Michael Koenig: Grammatik lehren und lernen. Berlin, München u. a.: 

Langenscheidt 2004 (Fernstudieneinheit 1). 

Storch, Günther: Deutsch als Fremdsprache – Eine Didaktik. Theoretische Grundlagen und 

praktische Unterrichtsgestaltung. Paderborn: Wilhelm Fink 1999. 

 

Artikuj 

 Buttaroni, Susanna: Sprache beibringen, Sprache fernhalten. Muss es wirklich 

„authentisch“ sein? - In: ÖDaF-Mitteilung 2/1995, S. 34-40. 



 

 

 Buttaroni, Susanne/Knapp, Alfred: Wahrnehmen und Verstehen – die wesentliche 

Grundlage des Fremdsprachenerwerbs. In: Fremdsprachenwachstum, Fernkurse 

der Wiener Volkshochschulen, 1998. S. 11-62 

 Faistauer, Renate: Zur Rolle der Fertigkeiten. - In: Gerhard Helbig (Hg.): Deutsch 

als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. – Wien: de Gruyeter 2001, S. 

865-871 

 Krumm, ans-Jürgen: „Schreiben“. – In: Fremdsprache Deutsch 1/89, S. 5-8 

 Krumm, ans-Jürgen: Vom Lesen fremder Textte. – In: Fremdsprache Deutsch 

1/89, S. 20-24 

 Schreiner, Ina: Mündliche Sprachproduktion. – In: Gerhard Helbig (Hg.): Deutsch 

als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. – Wien: de Gruyeter 2001, S. 

908-920 

 Wolf, Dieter: Hören und Lesen als Interaktion: Zur Prozesshaftigkeit der 

Sprachverarbeitung. – In: Der Fremdsprachliche Unterricht Englosch 4+5/2003 

 

8.4 Punimi i diplomës BA 

Tema e Diplomës - 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. 

 

Lëndët me zgjedhje: 

Emri i lëndës:  8.5 Metodologjija dhe teknikat e përkthimit 

Mësimdhënësja:  Mr. Vilson Marku 

Përshkrimi i lëndës: 

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. 

 

Metodologjia e mësimdhënies  



 

 

Mësimi në këtë lëndë do zhvillohet edhe ne formë të  diskutimeve, reflektimeve në grup dhe 

plenum si dhe punës individuale (përgaditja e oreve mësimore nga ana e studenteve).  

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 30 %  70 % 

 

Literatura bazë: 

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 

 

Emri i lëndës:  8.6 Analizat dhe përgaditja e mësimdhënies të gjermanishtes si gjuhë e 

huaj 

Mësimdhënësja:  Mr. Vjosa Elezaj-Morina 

Përshkrimi i lëndës: 

Kjo lëndë ofrohet si plotësim i lëndëve „Metodika dhe Didaktika II dhe III“ dhe do të 

përmbajë dy temat kryesore.  

A) Organizimin efektiv  dhe atraktiv të një ore mësimore ku do të ofrohen shembuj  

konkret për organizimin efektiv  dhe atraktiv të një ore mësimore sipas modelit të 

quajtur “modeli i analizes didaktike”.  

B) Ndarja në nivele sipas njohurive gjuhësore sipas „Kornizës se përbashkët europiane 

më rekomandime për gjuhë: mësimdhënje, mësimnxënje dhe vlerësim. (Deutsch: Der 

gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen). 

(Englisch: Common European Framework of Reference for Languages, CEFR)  

Objektivat e lëndës: 



 

 

- të ushtohet dhe përvetësohët organizimi dhe zhvillimi i orës mësimore sipas modelit të 

quajtur “modeli i analizes didaktike” 

- të analizohet dhe të reflektohet ndarja në nivele A1, A2, B1,B2,C1,C2 sipas „Kornizës se 

përbashkët europiane më rekomandime për gjuhë: mësimdhënje, mësimnxënje dhe vlerësim  

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët duhet të jetë në gjendje: 

- organizojnë/planifikojnë dhe zhvillojnë një orë mësimore (sipas “modeli i analizes 

didaktike”) 

- të njohin  „Kornizën e përbashkët europiane më rekomandime për gjuhë: mësimdhënje, 

mësimnxënje dhe vlerësim“, që sherben si bazë për përpilimin e kurrikulave,  

planprogrameve, teksteve për mësimin e gjuhës etj. 

Metodologjia e mësimdhënies  

Mësimi në këtë lëndë do zhvillohet edhe ne formë të  diskutimeve, reflektimeve në grup dhe 

plenum si dhe punës individuale (përgaditja e oreve mësimore nga ana e studenteve).  

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

 30 %  70 % 

 

Literatura bazë: 

Bimmel, Petre /Rampillon, Ute: Lernerautonomie und Lernstrategien. Berlin / Wien u.a., 

Langenscheidt 2000 

Bimmel, Peter / Kast, Bernd u. a.: Deutschunterricht planen. Arbeit mit Lehrwerklektionen. 

Berlin, München u. a.: Langenscheidt 2004 (Fernstudieneinheit 18) 

Trim, John / North, Brian u. a.: Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: 

lernen, lehren, beurteilen: Lernen, lehren, beurteilen. Niveau A1, A2, B1, B2. Hrsg. von 

Goethe-Institut. Übers. von Jürgen Quetz. – Berlin, Wien u.a.: Lagenscheidt 2009. 

 

Emri i lëndës: 8.7 Letërsia në mësimdhënien e gjuhës gjermane 

Mësimdhënësi: MA. Arsim Rexhepi 



 

 

Në qendër të kësaj lënde është roli i teksteve letrare në mësimdhënien e gjermanishtes si 

gjuhë e huaj dhe metodat e shfrytëzimit të tyre në procesin e mësimdhënies. Qëllim i lëndës 

është aftësimi i studentëve për shfrytëzimin e proceseve për zhvillimin e shkathtësisë së të 

lexuarit si dhe për shfrytëzimin e teksteve letrare në mësimdhënien e gjermanishtes si gjuhë e 

huaj.  

Lënda ka karakter praktik: i aftëson studentët për t’i zbatuar proceset e shkathtësisë së të 

kuptuarit të teksteve si dhe për t’i shfrytëzuar tekstet letrare në procesin e mësimdhënies.  

 

Objektivat e lëndës: 

- Lënda zgjedhore Letërsia në mësimdhënien e gjuhës gjermane ka për qëllim t’i njoftojë 

studentët me proceset e të nxënit të gjuhëve të huaja dhe mundësinë e përdorimit të teksteve 

letrare për këtë qëllim. 

- Njohja e studentëve me roli i teksteve letrare në mësimdhënien e gjermanishtes si gjuhë e huaj  

- Njohja me metodat e shfrytëzimit të teksteve letrare në procesin e mësimdhënies. 

- T’i mësojë studentët të shfrytëzojë njohuritë e teorisë së letërsisë të nxëna gjatë studimit gjatë 

përdorimit të teksteve letrare për mësimin e gjuhës 

 

Rezultatet e pritshme:  

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të:  

- Të analizojnë proceset e të nxënit të gjuhëve të huaja dhe mundësinë e përdorimit të 

teksteve letrare për këtë qëllim; 

- dijë për roli i teksteve letrare në mësimdhënien e gjermanishtes si gjuhë e huaj  

-  dijë për metodat e shfrytëzimit të teksteve letrare në procesin e mësimdhënies  

- ketë shkathtësinë për t’i zbatuar proceset e së kuptuarit të teksteve 

- dijë të shfrytëzojë njohuritë e teorisë së letërsisë të nxëna gjatë studimit. 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike. Ndërsa, përveq ligjeratave, 

studentët do të punojnë seminar rreth temave kryesore të mundësive të përdorimit të teksteve 

letrare në mësimin e gjuhëve të huaja në përgjithësi, dhe të gjermanishtes në veçanti.  Kështu 

ata ndahen në grupe rreth një teme të veçantë. Gjatë orëve prezantojnë punimet e bëra dhe për 

to diskutohet në klasë me ç’rast diskutohet si grup, si dhe secili student në veçanti.  

 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: 

Pjesa teorike Pjesa praktike 

60 % 40 % 

 

Literatura bazë:  



 

 

 Helmling/Wackwitz (1986): Literatur im Deutschunterricht am Beispiel von 

narrativen Texten. München: Goethe-Institut. Ehlers, S. (1992): Lesen als Verstehen. 

Berlin usf.: Langenscheidt.  

 Westhoff, G. (1997): Fertigkeit Lesen. Berlin usf.: Langenscheidt)   
 

 

Emri i lëndës:  8.8 Analizë e teksteve mësimore 

Mësimdhënësi:  Mr. Ilir Krusha  

Përshkrimi i lëndës: 

Tekstet janë materiale të domosdoshme pune dhe elemente në strukturën e mësimit të gjuhës, 

qoftë si burim informacioni për një diskutim, apo si komentar për të mbështetur te nxënësit 

(studentët) formimin e opinionit dhe gjykimit të tyre. Qëllimi kryesor është që studentëve t’u 

mundësohet përfitimi i njohurive bazë rreth analizës së teksteve mësimore. 

Parakusht për punën me tekstet është kompetenca e nxënësve (studentëve) për të lexuar, pra 

aftësia për të lexuar dhe kuptuar tekste, për të marrë prej tyre në mënyrë të pavarur 

informacione si dhe për t'i lidhur ato me njëri-tjetrin dhe me dijet ekzistuese. 

Tekstet duhet të përmbledhin mundësisht të gjitha aspektet mësimore. Tekstet duhet të 

përshtaten me fazën mësimore, në të cilën përdoren, si dhe me funksionin, që duhet të 

përmbushin. 

 

Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës: 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studentët do të jenë në gjendje që të analizojnë një tekst 

mësimor: 

1. Lexo gjithë tekstin, krijo një përshtypje të përgjithshme 

2. Sqaro kuptimin e koncepteve të paqarta (shih në fjalor, pyet) 

3. Kupto tekstin – Mjete ndihmëse për tekstin. Përmblidh fragment pas fragmenti me fjalët e 

tua. 

4. Analizo përmbajtjen përmes pyetjes konkluduese: 

5. Shëno termat dhe pozicionet kyçe! 

6. Pyet në lidhje me tekstin 

7. Përmblidh informacionet thelbësore të tekstit dhe, nëse duhet, vizualizoji ato! 

8. Lexo me kujdes tekstin si dhe kontrollo dhe plotëso përmbledhjen! 

 

Metodologjia e mësimdhënies:  Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën 

teorike, dhe ushtrimeve në klasë, detyra shtëpie. 

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit  

Pjesa teorike Pjesa praktike 



 

 

70 % 30 % 

 

Literatura: 

Bashkim Azemi & Bekim Morina “Aparatura didaktike në tekstet shkollore” Libri  

shkollor, Prishtinë. 

Fjalor i Shqipes së Sotme (2002), ASHSH, IGJL, “Toena”, Tiranë.  

Instituti i Studimeve Pedagogjike (2003), “Hartimi  dhe vlerësimi i teksteve shkollore”, 

Tiranë. 

Leximi, shkrimi dhe diskutimi në çdo lëndë (2001), udhëzues nr. 3, KEC, Prishtinë. 

Murati, Xheladin (2004), Metodologjia e kërkimit. “Çabej”, Tetovë.  

Ministria e Arsimit dhe Shkencës e Republikës së Maqedonisë (2006), “Koncepcioni për 

tekst shkollor të arsimit fillor dhe të mesëm”, Manastir, SHA "Kiro Dandaro".  

Michelmann U., Walter ( 2012) : Effizient lesen: Das Know-how für Zeit- und 

Informationsgewinn (German Edition) Gabler Verlag. 

Bayerlein, Oliver (Hrsg.) (2013): Campus Deutsch: Lesen B2/C1. Hueber Verlag. München. 

Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt. 

Künstler, Daniel ( 2008): Wie nun wird das Lesen gelehrt?:  

Fremdsprachliche Lesedidaktik im Spannungsfeld zwischen Lesetheorie und unterrichtlicher 

Praxis - am Beispiel DaF  

Literatura shtesë: 

Gross, S. (1994): Lese-Zeichen: Kognition, Medium, Materialität im Leseprozess.  

  



 

 

2.7 Tё dhёnat themelore pёr programin e 

studimit: MA Juridik-Financiar 

Name of study program Financial Law 

Categorization (BA, MA, BSc, MSc, PhD, 

doctoral, and undergraduate) 
Master Financial Law (LL.M.) 

Academic degrees and diploma name in 

final form in the abbreviated form. 
Master Financial Law (LL.M. I & Eur L.) 

Profile and academic program Law 

Group whom is offering All students who have completed four years of 

study in law and who have 90 credits (ECTS). 

The minimum duration 1.5 years old 

The study forms (regular, in-service 

training, distance studies, etc..) 
Regularly on campus 

Number of credits (ECTS) 90  

Module / course (summarize)  

 
 

 

 

 

 

 

      

1.      1.1 
Finance and International financial law 

Financial Trade Law 

Banking Law  

Globalization and European economic integration  

International trade law 

Commercial tax law   

Budget and Tax Law  

Fiscal Law and rule of law 

International Financial Institutions  

Trade Law on insurance and reinsurance   

The methodology of scientific research 

International aspects of tax 

Bankruptcy Law 

Thesis  

 

1.      1.2 

1.      1.3 

1.      1.4 

1.     1.5 

1.     1.6 

1.     1.7 
 

  

Number of students 25-35 

Head of program Prof. Dr. Arif Riza  

Permanent academic staff (scientific / 

artistic)  

Number of personnel by category 

Five (5) Assistant Professor 

Payment for semester  150 euro for semester 

  

 

 

 

 



 

 

Qëllimi i Programit 

 

Qellim i kësaj fushe studimi është të arsimojë dhe trajnojë profesionalisht studentët dhe të 

formoje njohuri specifike në kuptimin e integrimit të formimit të juristit me profil financiar. Ky 

rezultat arrihet nëpërmjet studimit të instituteve specifikë, të sektorëve disiplinorë dhe nëpërmjet 

zgjerimit të studimit në fusha të cilat karakterizohen nga sektori specifik, si dhe nga niveli më i 

lartë i kompleksitetit juridik. 

 

Programet e studimeve kanë objektiva të përcaktuar qartë për formimin e studentëve në atë 

program, të cilët përfshijnë dijet, aftësitë dhe kompetencat profesionale që duhet të fitojnë 

studentët në përfundim të programit të studimit dhe që karakterizojnë profilin e programit. 

 

Veprimtaritë mësimore parashikojnë një spektër të gjerë disiplinash formuese bazë, 

karakterizuese dhe të ngjashme ose integruese, të cilat zhvillohen nëpërmjet leksioneve në 

auditor, seminareve, ushtrimeve me shkrim duke ose me gojë, moduleve mësimorë plotësues dhe 

të tjera formula mesimdhenese. 

 

Kompetencat specifike të programit i kushtohen integrimit te studentit në legjislacionin vendas, 

fushën e te drejtës financiare me atë ndërkombëtare, me sistemet juridike dhe me metodat teknike 

me te avancuara të kërkimit të burimeve. 

 

Ky program i masterit në fushën e së drejtës financiare do tu mundësojë kandidatëve që të 

trajtojnë dhe shtjellojnë ceshtje juridike- financiare, duke u mbështetut edhe në analiza dhe 

studime krahasuese përfshirë vendet e rajonit, të drejtën e BE-së në këtë fushë dhe literaturën e 

gjerë që ekzston në këtë lëmi. 

 

Arritja e diturive, përvojave dhe shkathtësive, do tu mundësojnë të diplomuareve që në mënyre 

kreative dhe të mbështetur në hulumtime t’i zgjedhin problemet komplekse në fushën e së drejtës 

financiare me të cilat ballafaqohet veqanërisht sistemi juridik kosovar. 

 

Objektivat e Mësimit 

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 

financiare që logjikisht përcjell gradën e ofruar nga ky program.  

Te diplomuarit të cilet do të mbarojnë programet e studimit master profesional në drejtimin 

financiar - juridik do të kenë mundësi që të punësohen apo të vijojnë karrierën e tyre 

profesionale në një sere sektorësh apo organesh që lidhen me aplikimin e të drejtës 

financiare. Ky program është i përshtatshëm për ata qe duan te punojnë ne fushën e avokatise, 

banka, shoqëri sigurimesh, administrate tatimore, jurist dhe konsulent ligjor-financiar pranë 

autoriteteve të pavarura, pedagog në universitet etj. 



 

 

Objektiv i programit master eshte tu mundësojë studentëve që ti thellojnë njohuritë e tyre për 

Sistemin Juridik në fushën e së drejtës financiare në Kosovë (duke përfshirë legjislacionin 

dhe praktikën e sistemit juridik), të zhvillojnë aftësi kritike të mendimit përkitazi me qështjet 

që janë në fokus të studimit të së drejtës financiare, dhe gjithashtu të vendosin një kornizë 

krahasuese të sistemit të së drejtës financiare në Kosovë me vendet e rajonit dhe më gjerë.    

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 

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

universiteteve tjera synohet të gjenden partnerët përkatës. 

Kriterët e Hyrjes 

Do të përcaktohet  nga menaxhmenti i programit dhe universiteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kurikula 

Programi Master në Juridik – Drejtimi Juridik-Financiar 
 

Viti I - Semesteri I, viti akademik 2015/2016 
 

No. Lënda Statusi ECTS Ligjerata Ushtrime Orë Bartësi i lëndës  

1.1 
Financat dhe e 
drejta financiare 
ndërkombëtare 

O 5 
 
2 

 
1 3 Dr. Agim PACA 

1.2 
E drejta e tregut 
financiar 

O 5 

 
2 

 
1 3 Dr. Halil KUKAJ  

1.3 E drejta bankare O 5 2 1 3 Dr. Agim PACA 

1.4 
E drejta e 
sigurimeve 

O 5 
2 1 

3 Dr. Arif RIZA 

1.5 

Globalizimi dhe 
intergrimi 
ekonomik 
evropian  

O 5 

 
 
2 

 
 
1 

3 
Dr. Halim 
BAJRAKTARI  

1.6 
E drejta tregetare 
ndërkombetare  

E 
5 

2 1 3 Dr.  Eqerem 
ZENELAJ 

1.7 
E drejta tatimore 
komerciale 

E 5 
2 1 

3 
Dr. Rrustem 
QEHAJA 

 Total semestri    30 12 6 18  

 
Viti I - Semesteri II  

No. Lënda Statusi ECTS Ligjer-ata Ushtrime Orë Bartësi i lëndës  

2.1 
E drejta buxhetore 
dhe tatimore 

O 
5 

 
2 

 
1 

 
3 Dr.  Agim PACA 

2.2 
E drejta fiskale dhe 
sundimi i ligjit 

O 
5 

 
2 

 
1 

 
3 Dr. Hamdi HOTI 

2.3 
Insitucionet 
financiare 
ndërkombëtare 

O 

5 

 
2 

 
1 

 
3 Dr.  Halim 

BAJRAKTARI 

2.4 
E drejta e tregut te 
sigurimeve dhe 
risigurimet 

O 
5 

 
2 

 
1 

 
3 Dr.  Hamdi HOTI 

2.5 
Metodologjia e 
hulumtimit  
shkencor 

O 5 
 
2 

 
1 3 

Dr. Bekim 
BERISHA 

2.6 
Aspektet 
ndërkombëtare te 
tatimit 

E 5 

 
2 

 
1 3 Dr.  Agim PACA 

2.7 
E drejta e 
falimentimit 

E 5 
2 1 

3 
Dr. Nagip 
SKENDERI 

 Total semestri II 
 

30 12 6 18  

 Tema e Diplomës 
 

30     

Seme Total  ECTS  90 24 12 36  



 

 

                                                                                                                                                O – Obligatory, E-Elective 
 

 

 

 

 

 

Përshkrimi i Lëndeve: 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
1.1. Financat dhe e 
drejta financiare 
ndërkombëtare 

Përmbajtja: Ne kete lende behet prezentimi më i rëndësishëm i koncepteve 
themelore të ligjit dhe përforcimi i ligjit në kontekstin e tij gjerë ne aspektin 
e se drejtes financiare. Kjo lëndë ofron një pamje të përgjithshme mbi te 
drejten financiare dhe te drejten nderkombetare financiare.  Lenda  
Financat dhe e drejta financiare nderkombetare jep përgjigjëje për tri 
qështje madhore ; si, sa dhe prej kujt duhet të mbidhen mjetet financiare 
për financimin e shpenzimeve shtetrore, si duhet bërë shpërndarjen e 
mjeteve financiare në disa subjekte dhe për disa qëllime, si dhe si të 
shpenzohet keto mjete ashtu që të realizohen në mënyrë sa ma optimale 
detyrat nga kompetencat e shtetit. Kjo lëndë për studentët ofron  njohuri 
juridiko-financiare shumë të rëndësishme mbi institucionet kryesore të 
financave publike përmes njohjes me teorin mbi institucionet financiare  si 
dhe praktikat e funksionimit të institucioneve financiare. 
Theksi do bie mbi përvetësimin e njohurive të reja mbi marrdhëniet 
juridiko-tatimore që zhvillohen në mes të shtetit në njëren anë si subjekt 
aktiv dhe obliguesve tatimor në anën tjetër si subjekte pasive të së drejtës 
tatimore, e po ashtu edhe ne aspektin nderkombetare. Lënda objekt trajtimi 
do të ketë analizën e ngushtë dhe kritike të ligjit vendor dhe 
nderkomebtare mbi marrëdhëniet financiro-juridike dhe efekteve të tyre. 
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 
’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
 
Literatura: 
-            Prof. Dr. Sabri Kadriu: “Financat Publike”, Prishtinë, 2012; 
 Francesco Forte “Principles of Public Economics” 2010 
 Harvey S. Rosen “Financat publike” 2010 
 Genta Tafa (Bungo) “Shkenca mbi Financat dhe e Drejta Financiare 2010 
 Kristaq Gjyli, “Shkenca e finances dhe e drejta financiare, Tirane 2011 
 James M.Poterba, Jurgen von Hagen,Fiscal Institutions and Fiscal 

Performance, NBER, The University of Chicago 1999; 
 Legislative Oversight and Budgeting: A World Perspective, (WBI 

Development Studies) Rick Stapenhurst (Author, Editor), Riccardo Pelizzo 
(Editor), David M. Olson (Editor), Lisa Von Trapp (Editor), World Bank 
Publications, 2008; 

 Ian Lienert, Role of the Legislature in Budget Processes, IMF. WP.2010; 
 Bedri Peci, “Classification of taxes –the case of OECD”, The Law- Journal for 

juridical and social issues, No. 1/2005, Publisher-Law school of University of 

stri III 

 
 

 
 

    



 

 

Pristine; 
 Robert D. Lee, Philip G. Jovce, Public Budgeting Systems, Jones and Bartlett; 

8 edition (July 31, 2007); 
 Sanjeev Gupta, Benedict Clements, dhe Gabriela Inchauste., Helping 

Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, Washington, 2004 D.C.: 
International Monetary Fund; 

 Richard A. and Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, 
Fifth Edition (New York: McGraw Hill, 1989); 

 Harvey S. Rosen and Ted Gayer, Public Finance, Eighth Edition (New York: 
McGraw- Hill/Irwin, 2007); 

 Jonathan Gruber, Public Finance and Public Policy, Second Edition (New 
York: Worth Publishers, 2007); 

 Samuel H. Baker and Catherine S. Elliott, eds., Readings in Public Sector 
Economics (Lexington, MA: D.C. Heath and Co., 1990); 

 Karl E. Case, Economics and Tax Policy (Boston: Oelgeschlager, Gunn & 
Hain, 1986); 

 C. Eugene Steuerle, Contemporary U.S.Tax Policy (Washington, D.C.: The 
Urban Institute Press, 2004); 

 Richard Goode, Government Finance in Developing Countries (Washington, 
D.C.: The Brookings Institution, 1984); 

 A.R. Prest, Public Finance in Developing Countries, Third Edition (New 
York: St. Martin’sPress, 1985); 

o Stephen Lewis, Jr., Taxation for Development: Principles and Applications 
(New York: OxfordUniversity Press, 1984); 

o R. Bird and O. Oldman, eds., Taxation in Developing Countries, Fourth 
Edition (Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1990). 

o David Newbery and Nicholas Stern, eds., The Theory of Taxation for 
Developing Countries (New York: Oxford University Press for the World 
Bank, 1987); 

o Parthasarathi Shome, ed., Tax Policy Handbook (Washington, D.C.: 
International MonetaryFund, 1995); 

o Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel, and Jane G. Gravelle, eds., The Encyclopedia 
of Taxation and Tax Policy, Second Edition (Washington, D.C.: The Urban 
Institute Press and the National Tax Association, 2005); 

 - Ronald C. Fisher, State and Local Public Finance, Third Edition (South-
Western College Pub, 2006). 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.2. E drejta e tregut 
financiar 

Përmbajtja: Tregu financiar është një vend dhe hapësirë e organizuar e 
tregut në të cilin ballafaqohet oferta dhe kërkesa për mjete financiare dhe 
në të cilin formohet çmimi i tregut të alokacionit të mjeteve financiare. 
Tregu financiar është mekanizëmi organizuari transferit të mjeteve 
financiare prej subjekteve ekonomike që disponojnë tepricë të mjeteve 
financiare (suficitare)  tek subjektet ekonomike që kanë mungesë të mjeteve 
financiare (deficitare).  
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 
Literatura: 
Safet Merovci, Tregjey dhe instrumentet financiare, 2004 
Frederic S. Mishkin & Stanley G. Wakins: Tregjet dhe institucionet financiare, 
Person, 2003 (një pjesë e këtij libri është përkthyer në gjuhën shqipe); 
Lavdosh Zaho – Drunilda Duraj ; Tregjet dhe Institucionet Financiare, Tiranë, 
2010; 



 

 

Jeffrey B. Little – Lucien Rhodes: Të kuptojmë Bursën e Wall Street-it, Tiranë, 
2010; 
Roger LeRoy Miller, David D. VanHoose: Paraja dhe bankat moderne (botimi i 
tretë) 1993 
Kidwell. D. S.: Institucionet financiare, tregjet dhe paratë, Willey, N.Y. 2006; 
Bernard J. Foley: Tregjet kapitale, Macmillan Education LTD London, 1991; 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.3. 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. 
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.. 
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 
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 editio, 2009. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.4. E drejta e 
sigurimeve 

Përmbajtja: Qëllimet e studimit janë që Studentet të fitojnë njohuri teorike 
dhe praktike lidhur me fushën e E Drejtes së Sigurimeve, Subjekteve te 
sigurimeve ,Kontrates se sigurimeve ,dhe LLojet e sigurimeve , m- Të fitoj 
njohuri në fushën e E Drejtes së Sigurimeve dhe trendët globale në fushën 
e industrisë së sigurimeve;  
Të jetë në gjendje të krahasojë, njohë dhe kuptojë proceset e sigurimeve, 
rolit Juridik dhe financiar të tyre në ekonominë e vendit dhe më gjerë. 

Kjo lënd ofron njohuri që studenti të jetë në gjendje të fitojë shkathtësi 

analitike të vërejtjes së problemit, analizimit të tyre  dhe gjetje së zgjidhjeve 

adekuate.mënyrën e funksionimit të tyrelidhur me fushe e drejtës së 

sigurimit gjithmon duke u bazuar ne ligj dhe rregullore të cilat jan në fuqi 

etj. 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 

Literatura: 
E ddrejta e sigurimeve Risto Reckovski ,Perkthyer Pjeter Budi Prishtin 2006 
-Principet e sigurimit te Pronës ,Dr.Bratisllav Millosheviq ,Perktheu Instituti për 
studime Pjeter Budi Prishtin2006- 
-Bazat e sigurimit:Ksenija Klasiq, Ivo Andrijaniq Prishtinë 2009 Universiteti 
„Victory“Prishtinë. 
-Analiza e tregut të sigurimeve : Mr.sc Sherif Gashi 2011 Prishtin Instituti 
„Ramil Nuhiu“ 
-Pasiguria dhe sigurimet : Nevruz Koçi ,Sherif Bundo, Zenel Shalari 2002 Tiranë 



 

 

 
Literatura e rekomanduar: 
Bazat drejt suksesit ne sigurime(Doracak): Adem Selmani &Ilir Prapashtica 
:Shoqata e sigurimev të Kosovës Prishtin 
-Menaxhimi i maketingut te kompanit e sigurimeve:Prof.Dr.Ivica 
Smilkovski.përkthyer Pjeter Budi  Prishtin 2006 
 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.5. Globalizimi dhe 
intergrimi ekonomik 
evropian  

Përmbajtja: Ky modul përqendrohet mbi historikun, nocionin, ecurit e 

trendeve globale, sfidat e shteteve që sot bëjnë përballë ketyre çështjeve globale, 

ekonomiko-europiane, lënda ka fokus një kornizë njohurish mbi globalizimin, 

teorit për dhe kundër globalizimit forma dhe intenziteti i globalizimit, çështjet  

tjera që shtrohet si dilema sfiduese dhe përparuese që sjell globalizimi.   

Njëherit ky modul përfshinë edhe kuptimi dhe forma e integrimeve ekonomike 

europiane, shkaqet dhe barrierat e integrimit ekonomik, pakti i stabilitetit në 

Europen Juglindore - qëllimet  e Paktit të Stabilitetit si dhe marrjen e praktikave 

më të mira te shteteve dhe ecurit e proceseve ekonomike europiane, studentet do të 
kene si orjentim se si zhvilloneh këto procese dhe cilat janë përfitimet që ne si 

shtet mundem tʼi kemi përballë këtyre procseve globale integruese ekomomike. 

Kompetencat: ndër qëllimi krysore mbetet që studentët pas përfundimit të këti 

moduli të kenë fituar njohuri të përgjithshme lidhur me shtrirjen e globalizmit dhe 

rendësin që kanë integrimet ekonomike europiane, në kontekstin e zhvillimit në 

këtë shekull. Studentët njëherti do të fitojnë njohuri mbi mundësin, rëndesinë dhe 

sfidat që kanë këto proceset globale. 
Kjo lëndë ka për qëllim: Tʼi ofroj studnetëve me një kuptueshmëri të gjerë 

argumentash dhe kundër argomentash mbi globalizimin dhe integrimet ekonomike 

europiane të jenë të gatshmeë ti çasene trendeve dhe politikave integruese që të 

jemi më afëre përfitimeve dhe rrugëtimeve globale ne njëren anë, dhe duke pasur 
sfidat dhe problemet globale që Kosova duhet të rrugëtoj në këtë detin global në 

anën tjeter.  
Metodologjia e mësimdhënies do të konsistojë në ligjërimin e lëndës në 

mënyrë të qartë dhe të kuptueshme nëpermjet ligjeratave, prezentimeve, 

demostrimeve dhe vlersimit të studentëve sikurse edhe në analizën e thellë 
të tematikave përkatëse;  
Ligjërata do të prezantohet sipas metodës interaktive (sokratike). 
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
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Approaches  and Controversies, Polity Press, Cambridge, 2007. 
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Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.6. E drejta tregtare 
ndërkombëtare 

Përmbajtja: Kjo lendë ofron njohuri të përgjithshme dhe bazë të së drejtës 

ndërkombëtare tregtare, studenteve do t’u ofroj mundësi që të zhvillojnë 
njohuri mbi menyrën e funksionimit të kësaj lëmije në fushen juridiko-

tregtare ndërkombëtare. 

Kompetencat: Konsiderat do t’i jepet aktiviteteve të së drejtës 

ndërkombëtare tregëtare në përgjithësi. Një analizë më ne detaje do t’i 
kushtohet edhe kontratave, konventave, dhe rregulloreve ndërkombëtare, 

akteve juridike mbi të cilat funksionon kjo e drejtë, objektet dhe subjektet e 

së drejtës ndërkombëtare tregtare, rrethe dinamikes së marrëdhenieve 
ndërkombëtare tregtare.   

 
Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë njohuri bazike lidhur 
me: 
 Të kuptojë parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare tregëtare, 
 Të qartësojë poziten dhe rolin e kësaj lënde tani dhe në të ardhmen në 

vendin tonë, përfitimet përmes kësaj lëmije;  
 Të kritikojë dhe debatojë, mbroj çështjet aktuale të lëndës dhe të 

argumetojë, zbatoj qëndrimet duke u bazuar në parimet dhe rregullat 

juridike ndërkombëtare. 
 Te rrisë aftesite e studentit për të kuptuar peshen e së drejtës 

ndërkombëtare tregtare. 
 Te rrisë aftesitë e studentit për të kuptuar shprehite e mirëfillta-

inplementuese e praktikuese të tregtisë ndërkombëtare. 
 Të njihemi me rolin e organizatave të ndrzshme botërore ne aspektin 

nderkombëtar – tregtar. 
Te rrisë aftesitë e studentit në aspektin personal dhe profesional në 

zbatimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, në këtë trend 

europian e global. 

Kjo lëndë ka për qëllim: Të planifikuar të ndihmoje studentet që të 
permirësojnë kontekstin në zgjidhjen e qështjeve juridiko-financiare 

përemes arbitrazhit dhe mundësimi i investimeve të huja në Kosovë.  Një 

rëndësi do ti kushtohet problemeve juridike e ekonomike në mos 
investimin të kompanimeve shumëkombshe në vendin tonë. Fitimi i 

njohurive rreth lëndës në praktikimin dhe përfitimin e bashpunimin afarist 

me organizatat ndërkombëtare tregtare. 
 
’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 

Literatura: 
Prof. Dr.  Mehdi J. Hetemi, E Drejta Ndërkombëtare Tregtare-Afariste, 

2007. Prishtinë. 
Literatura e rekomanduar: 
Prof. Dr. Mazllum Baraliu, E Drejta Biznesore, 2010. Prishtinë, 
Përmbledheje litereturash nga ligjeruesi, 
Mehdi Hetemi, Disa tema aktuale të ekonomisë së tregut, 2005. Prishtinë, 
Mehdi J. Hetemi, E drejta me njohurit themelore të së Drejtës Afariste, 
Prishtinë 2006, 
ligjet:  www.gazetazyrtare.com (Ligjin mbi Arbitrazhin). 
 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.6. E drejta tatimore 
komerciale 

Përmbajtja: Për objekt të studimit ka marrdhëniet juridiko-tatimore që 
krijohen në mes të shtetit si subject aktiv në njëren anë dhe obliguesve 
tatimor (personave fizik dhe juridik) në anën tjetër. Qëllimi kryesor  i kesaj 
lende është shqyrtimi i politikave tatimore komerciale ne vend dhe ne me 
gjer nga pikëpamja e barazisë, efikasitetit dhe qëndrueshmërisë. 



 

 

Gjithashtu, do të shqyrtohet menyra se si qeverisja e mirë në çështjet 
tatimore koermciale dhe lufta kundër mashtrimit tatimor dhe evazionit 
tatimor mund të ndihmojë në gjenerimin e të ardhurave të brendshme. 
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 
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Semestri II  

 

 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.1. E drejta buxhetore 
dhe tatimore  

Përmbajtja: E drejta tatimore dhe buxhetore si diciplin unike shkencore 

studiojn marrdhëniet juridiko-tatimore dhe juridko-buxhetore që krijohen 
me rastin e caktimit të tatimeve si dhe me rastin e përpilimit, aprovimit 
dhe raelizimit të buxhetit si plan i të hyrave dhe shpenzimeve publike për 
një periudhë të caktaur kohore, për një vit. Qëllimi i këtij moduli është që 
studentve në drejtimin Financiaro-Juridik të Fakultetit Juridik tu zgjeroj 
njohurit mbi tatimet dhe marrdhëniet juridiko-tatimore; buxhetin dhe 
marrdhëniet juridiko buxhetore nga aspekti i teorise dhe praktikes 
tatimore. Konkretisht studentët do të njihen me pjesen e së drejtës 
objektive e cila rregullon veprimtarin tatimore dhe buxhetore të shtetit dhe 
institucioneve tjera juridiko-publike. 
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
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 Sabri Kadriu, Financat Publike, Prishtine 2012. 
 Genta Bungo, Shkenca mbi financat dhe e Drejta Financiare, (Cikel leksionesh), 

“ARSA”, Tiranë 2004; 
 Bozhidar Jelqiq, Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare, “Informator” 

Zagreb 1983 (Perkthim) Prishtinë 1984; 
 Rohatgi, Roy, Basic International Taxation. 1st or 2nd edition, Richmond. 
 Ian Lienert, Role of the Legislature 2008 John Cullis, Philip Jones, Public 

Finance and Public Choice, Oxford University Press 1998; 
 Cécile Brokelind, Toëards a Homogeneous EC Direct Tax Laë: An 

Assessmentof the Member States, 2007; 
 Chris Finnerty, Paulus merks, Mario Petriccione, Raffaele Russo,ed. by 

Raffaele Russo, Fundamentals of international tax 
planning,IBFD,Amsterdam,2007; 

 Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre, International Tax Primer, Sec. 
ed.:Kluwer Law International, The Hague/London/Neë York, 2002. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.2. E drejta fiskale dhe 
sundim i ligjit 
 

Përmbajtja: Ne kete lende behet prezentimi i koncepteve themelore të ligjit 
dhe përforcimi i ligjit në kontekstin e tij gjerë ne aspektin e se drejtes 
fiskale. Kjo lëndë ofron një pamje të përgjithshme mbi te drejten fiskale dhe 
sundimin e ligjit.  Lenda ofron pamje ne Ligjet qe percaktojn përgjegjësitë 
fiskale dhe si te tilla ndihmojn qeverite ne aspektin kombetare dhe 
nderkombetare ne shmangejen e sjelljes se papergjegjshme fiskale qe do te 
ishte e demshme si ne aspektin komebtare ashtu edhe nderkomebtare. 
 Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
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2001; 
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Sanjeev Gupta, Benedict Clements, dhe Gabriela Inchauste., Helping Countries 
Develop: The Role of Fiscal Policy, Washington, 2004 D.C.: International 
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 -Richard Goode, Government Finance in Developing Countries (Washington, 

D.C.: The Brookings Institution, 1984); 
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York: St. Martin’sPress, 1985); 
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 -R. Bird and O. Oldman, eds., Taxation in Developing Countries, Fourth 
Edition (Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1990). 

Numëri I Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.3. Insitucionet 
financiare 
ndërkombëtare  

Përmbajtja: Njohuri mbi organizatat dhe institucionet ndërkombëtare financiare 

duke thelluar njohurit e përgjithshme mbi rolin që kanë këto institucione në bërjen 
e përbashkët të politikave dhe ekonimeve për shtete antarsuese, dhe ato për 

antarsim, strukturen e tyre duke ditur casjen e tyre që kanë në rimekembjen e 

shteteve dhe si ndikojn këto politika financiare ndërkombëtare.  

Kompetencat: Ndër pikat më të diskutueshme do jenë edhe njohurit që lidhen me 

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), siç është edhe motoja të: “nxisë 

bashkëpunimin monetar ndërkombëtar, të garantojë qëndrueshmërinë financiare, të 

lehtësojë shkëmbimet ndërkombëtare, të kontribojë për një nivel të lartë punësimi, 

qëndrueshmëri ekonomike dhe ulje të varfërisë”. Si mbeshtetse financiare, duke i 

mengjuar ato, roli dhe përfitimet e antarsimeit që kanë shtetet në këto organizata 

botërore si: Banka Botërore, Banka Qëndrore Europiane dhe Banka Europiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim, dhe interesi ynë për të qenë antare me pergjegjsi të plota 
në këto institucione financiare ndërkombëtare. Kjo lëndë ka për qëllim; njohuri më 

të thelluara në lidhje me këto institucione, një aftësim të kuadrave të jenë pjesë e 

tregut të punës nëper keto institucione brenda dhe jash vendit. 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

Literatura: 

-Lavdosh Zaho, Brunilda Duraj, “Tregjet dhe institucionet Financiare”., “Dita 

2000” Tiranë , 2010. 

-The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of 

What Went- John B. Taylor, November 2008. 

Literatura e rekomanduar: 

       -Nouriel Roubini, “The Rising Risk of a Systemic Financial Meltdown: The   

Twelve Steps to Financial Disaster”, 2008. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.4. E drejta e tregut te 
sigurimeve dhe 
risigurimet 

Përmbajtja: Qëllimet e studimit janë që Studentet të fitojnë njohuri teorike 
dhe praktike lidhur me fushën e E Drejtes së Sigurimeve, Subjekteve te 
sigurimeve ,Kontrates se sigurimeve dhe LLojet e sigurimeve , m- Të fitoj 
njohuri në fushën e E Drejtes së Sigurimeve dhe trendët globale në fushën 
e industrisë së sigurimeve;  
Të jetë në gjendje të krahasojë, njohë dhe kuptojë proceset e sigurimeve, 
rolit Juridik dhe financiar të tyre në ekonominë e vendit dhe më gjerë. 

Kjo lënd ofron njohuri që studenti të jetë në gjendje të fitojë shkathtësi 

analitike të vërejtjes së problemit, analizimit të tyre  dhe gjetje së zgjidhjeve 

adekuate.mënyrën e funksionimit të tyrelidhur me fushe e drejtës së 

sigurimit gjithmon duke u bazuar ne ligj dhe rregullore të cilat jan në fuqi 

etj. 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 
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 Pasiguria dhe sigurimet : Nevruz Koçi ,Sherif Bundo, Zenel Shalari 2002 
Tiranë 

 Literatura e rekomanduar: 
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Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
2.5.  Aspektet 
ndërkombëtare të 
tatimit 

Përmbajtja: Baza tatimore e një vendi dhe madje edhe aspektet krahasuese,  

varet nga dallimet në mes strukturave tatimore me vendet e tjerea. Si 
rezultat, duhet analizë në përcaktimin e politikave, natyrën e  
Ndërveprimeve midis politikave tatimore në vende të ndryshme. Njohja e 
aspekteve nderkombetare te tatimeve bën qe politikat tatimore në një vend 
te funksionojn ne harmoni dhe nderveprim me politikat e vedneve tjera. 
Kjo lëndë për studentët ofron  njohuri ne aspektin nderkombetar te 
tatimeve, mbi funksionimin dhe qendrueshmerin e politikave tatimore dhe 
njohjen teorike dhe praktike te funksionimit te marredhjeneve 
nderkombetare tatimore.  
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 
Literatura: 
Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel, and Jane G. Gravelle, eds., The Encyclopedia of 
Taxation and Tax Policy, Second Edition (Washington, D.C.: The Urban Institute 
Press and the National Tax Association, 2005); 
Denis Weber, Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration, 
IBFD,2010; 
Rita de la Feria, The EU VAT System and the Internal Market, (Doc. Series 16), 
IBFD,2009; 
Servans van Theil, Free movement of Persons and Income Tax Law: the European 
Court in search of principles (Doc. Series 3) IBFD, 2002; 
Ana Paula Dourado, Separation of Powers in Tax Law, 2009 EATLP Congress, 
Santiago de Compostela, Vol. 7.2010;     
Stephen Lewis, Jr., Taxation for Development: Principles and Applications (New 
York: OxfordUniversity Press, 1984); 
R. Bird and O. Oldman, eds., Taxation in Developing Countries, Fourth Edition 
(Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1990). 
Rita de la Feria, The EU VAT System and the Internal Market, (Doc. Series 16), 
IBFD,2009; 
Servans van Theil, Free movement of Persons and Income Tax Law: the European 
Court in search of principles (Doc. Series 3) IBFD, 2002; 

2.6. Metodologjia e 
hulumtimit  shkencor 

Qëllimi i lëndës: Ky modul ju ndihmonë studenteve që me sukses të 
kompletojnë detyrat hulumtuese dhe gjithë përfshirse dhe detyra me 
shkrim, të cilat janë të nevojshme për programin e magjistraturës, duke 
përfshirë edhe punimin e tezave me standarte të larta akademike, relevante 
për karieren e studentëve. Temat përfshinë teknika hulumtuese primare 
(empirike) dhe sekondare, dokumentacionin burimor, biblografin, 
selektim, interpretim dhe organizim të informateve, formatim dhe 
rregullim. Njeherit ky modul ju jep provojë për shfrytëzimin të bazave 
elektronike të të dhënave dhe përdorim të interpretimit në procesin e 
hulumtimit.  Në të njejten koh studenti mëson me mentorin se si të punoj 
në menyrë efektive në tezen e tijë. 
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 



 

 

Literatur: me shtu 

Metodologjia e punës kërkimore shkencore për biznes, Nexhmi REXHA, 

Ligjërata të autorizuara, 2005 Prishtinë; 
Dr.sc. Osman Ismaili: Fillet e së drejtës, Prishtinë, 2011. 
Metodologjia e punës shkencore kërkimore: Ali  JAKUPI, dispense, 

Prishtine; 
Dr.R.Lukiq, Metodologjia e së drejtës, bg. 1995. 

 
Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.7. E drejta e 
falimentimit 

Përmbajtja:      
Ky kurs ofron mundësinë e të kuptuarit të përbërjes dhe strukturës së 
procedurave gjyqësore që i referohen të drejtës së falimentimit. Kryesisht 
fokusohet në shoqëritë tregtare që zotërojnë zotësi juridike dhe të cilat janë 
në vështirësi financiare dhe kanë nevojë për parimet dhe rregullat e 
falimentimit.  
Në këtë kurs do të elaborohen si ndikimi i këtyre parimeve dhe rregullave 
në këto shoqëri tregtare po ashtu edhe implikimet ndaj personave të tretë 
siҫ janë pronarët/aksionarët, kreditorët e sigurt dhe të pasigurt, drejtorët 
dhe punëtorët.  
Një vëmendje e veҫantë do t’i kushtohet analizave krahasimore në mes të 
procedurave dhe praktikave të falimentimit në vend dhe atyre të vendeve 
me praktika dhe procedura të konsoliduara të falimentimit.   
Kompetenca: 
Pas përfundimit të këtij kursi, studenti pritet që të jetë në gjendje të: 
 
 Njeh legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar në të drejtën e 

falimentimit; 
 Analizojë praktikat e falimentimit në vend; 
 Krahasojë praktikat e falimentimit në vende tjera; 
 Vlerësojë se kur një kompani duhet të futet në procedurë të 

falimentimit; 
 Caktojë prioritetet e kreditoreve që do të përmbushen sipas kategorisë 

së rendit vijues në të gjitha rastet e likuidimit;  
 Kuptojë se cilat asete të kompanisë mund të i shpërndahen kreditorëve. 
 
Qëllimi: Ky kurs synon të elaborojë dhe përgjigjet në pyetjet që ngrihen në 
rastet kur një kompani hyn në falimentim si:  Është e mundur që kompania 
të rehabilitohet apo së paku të jetë në një pozitë më të mirë para likuidimit? 
Nëse hyn në procedurë të likuidimit, çfarë astete të kompanisë të cilat janë 
në dispozicion mund të i shpërndahen kreditorëve? Kush mund të 
konsiderohet si kreditor dhe si do të rangoheshin ata në të drejtën e tyre të 
kërkesës? 
E Drejta e Falimentimit ka për qellim të maksimizojë kthimin te kreditorët, 
të krijojë një sistem të drejtë dhe barabartë në renditjen e kërkesave dhe 
ndarjen e aseteve ndërmjet kreditorëve dhe në krijimin e mekanizmave 
përmes të cilave do të identifikoheshin arsyet e dështimit dhe ata të cilët 
kanë keq menaxhuar të i ndalohet menaxhimi i ndërmarrjeve tjera. 
 
Literatura Bazë:  
 Mehdi Hetemi: E Drejta Biznesore, Prishtinë 2010 
 Prof. Dr. Mazllum Baraliu “E Drejta Biznesore”, Prishtinë 2010.  
 Sejdiu, Korab R. “Likuidimi dhe riorganizimi i personave juridik në 

falimentim”.  
 LIGJI Nr. 2003 / 4 PЁR LIKUIDIMIN DHE RIORGANIZIM IN E 

PERSONAVE JURIDIK NË FALIMENTIM 
 LIGJI Nr. 02/L-115 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 



 

 

PËR LIKUIDIMIN DHE RIORGANIZIMIN E PERSONAVE JURIDIK 
NË FALIMENTIM 

 Ligji Nr. 04/-L-035 PËR RIORGANIZIMIN E NDËRMARRJEVE TË 
CAKTUARA DHE PASURISË SË TYRE 

 Literatura plotësuese: 
 The Law of Insolvency, Professor Ian F Fletcher, Sweet & Maxwell, 2014 
 Principles of Corporate Insolvency Law, Roy Goode, Royston Miles 

Goode, Sweet & Maxwell, 2011 
 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two 

(2004) 
 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Three (2010) 
 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Four (2013) 
 Riza Smaka, E drejta Biznesore, Universiteti Ilira Prishtinë-Tiranë 2008 
 Mehdi J. Hetemi: E drejta me njohurit themelore të së Drejtës Afariste, 

Prishtinë 2006. 
 Omar, Paul J. International Insolvency Law: Themes and Perspectives. 

Ashgate Publishing (2008) 
 Blum, Brian. Bankruptcy and Debtor/Creditor Examples and 

Explanations, 5th Edition. (January 12, 2010). 
 Frey, Phyllis and Sindney K. Swinson. Introduction to Bankruptcy Law. 

West Publishing (Apr 12, 2006). 
 Ligji Nr. 03/L-115 Për Tatimin Në Të Ardhura Personale 
 www.gazetazyrtare.com 
 http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php 

Tema e Diplomës 
master /Projekti 

 

 Secili student do ta ketë një profesor dhe mentor për temëm e tij/saj të 
diplomës master. 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 Masterit  duhet të zgjidhet pas konsultimit me 
profesorin (mentor) nga fusha e një lënde të ekzaminuar. Nëse studenti 
dëshiron të punoj në temë që nuk është nga fusha e juriko-financiar, tema 
duhet të tregoj referenc adekuate në kuadët të kësaj fushe. Secili student 
duhet të pranoj  një aprovim zyrtar nga fakulteti për elaborimin e temës së 
tij/saj të zgjedhur.  
Tema e diplomës hulumtuese master duhet të demonstroj aftësitë e 
studnetit që të elaborojn në mënyrë autonome temat shkencore lidhur me 
përmbajtjen si dhe metodologjinë. Punimi i 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. 
Hulumtimi dhe shkrimi akademik është një pjesë intergrale e temës së 
diplomës Master.. 
Tema e diplomës llogaritet  për 30 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.  

 Tema: 30 ECTS. 

 

  



 

 

7.7 Juridik Financiar (MA) 

Programi Master në Juridik – Drejtimi Juridik-Financiar 

Qëllimi i Programit 

 

Qellim i kësaj fushe studimi është të arsimojë dhe trajnojë profesionalisht studentët dhe të 

formoje njohuri specifike në kuptimin e integrimit të formimit të juristit me profil financiar. Ky 

rezultat arrihet nëpërmjet studimit të instituteve specifikë, të sektorëve disiplinorë dhe nëpërmjet 

zgjerimit të studimit në fusha të cilat karakterizohen nga sektori specifik, si dhe nga niveli më i 

lartë i kompleksitetit juridik. 

 

Programet e studimeve kanë objektiva të përcaktuar qartë për formimin e studentëve në atë 

program, të cilët përfshijnë dijet, aftësitë dhe kompetencat profesionale që duhet të fitojnë 

studentët në përfundim të programit të studimit dhe që karakterizojnë profilin e programit. 

 

Veprimtaritë mësimore parashikojnë një spektër të gjerë disiplinash formuese bazë, 

karakterizuese dhe të ngjashme ose integruese, të cilat zhvillohen nëpërmjet leksioneve në 

auditor, seminareve, ushtrimeve me shkrim duke ose me gojë, moduleve mësimorë plotësues dhe 

të tjera formula mesimdhenese. 

 

Kompetencat specifike të programit i kushtohen integrimit te studentit në legjislacionin vendas, 

fushën e te drejtës financiare me atë ndërkombëtare, me sistemet juridike dhe me metodat teknike 

me te avancuara të kërkimit të burimeve. 

 

Ky program i masterit në fushën e së drejtës financiare do tu mundësojë kandidatëve që të 

trajtojnë dhe shtjellojnë ceshtje juridike- financiare, duke u mbështetut edhe në analiza dhe 

studime krahasuese përfshirë vendet e rajonit, të drejtën e BE-së në këtë fushë dhe literaturën e 

gjerë që ekzston në këtë lëmi. 

 

Arritja e diturive, përvojave dhe shkathtësive, do tu mundësojnë të diplomuareve që në mënyre 

kreative dhe të mbështetur në hulumtime t’i zgjedhin problemet komplekse në fushën e së drejtës 

financiare me të cilat ballafaqohet veqanërisht sistemi juridik kosovar. 

 

Objektivat e Mësimit 

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 

financiare që logjikisht përcjell gradën e ofruar nga ky program.  



 

 

Te diplomuarit të cilet do të mbarojnë programet e studimit master profesional në drejtimin 

financiar - juridik do të kenë mundësi që të punësohen apo të vijojnë karrierën e tyre 

profesionale në një sere sektorësh apo organesh që lidhen me aplikimin e të drejtës 

financiare. Ky program është i përshtatshëm për ata qe duan te punojnë ne fushën e avokatise, 

banka, shoqëri sigurimesh, administrate tatimore, jurist dhe konsulent ligjor-financiar pranë 

autoriteteve të pavarura, pedagog në universitet etj. 

Objektiv i programit master eshte tu mundësojë studentëve që ti thellojnë njohuritë e tyre për 

Sistemin Juridik në fushën e së drejtës financiare në Kosovë (duke përfshirë legjislacionin 

dhe praktikën e sistemit juridik), të zhvillojnë aftësi kritike të mendimit përkitazi me qështjet 

që janë në fokus të studimit të së drejtës financiare, dhe gjithashtu të vendosin një kornizë 

krahasuese të sistemit të së drejtës financiare në Kosovë me vendet e rajonit dhe më gjerë.    

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 

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

universiteteve tjera synohet të gjenden partnerët përkatës. 

Kriterët e Hyrjes 

Do të përcaktohet  nga menaxhmenti i programit dhe universiteti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kurikula 

Programi Master në Juridik – Drejtimi Juridik-Financiar 
 

Viti I - Semesteri I, viti akademik 2015/2016 
 

No. Lënda Statusi ECTS Ligjerata Ushtrime Orë Bartësi i lëndës  

1.1 
Financat dhe e 
drejta financiare 
ndërkombëtare 

O 5 
 
2 

 
1 3 Dr. Agim PACA 

1.2 
E drejta e tregut 
financiar 

O 5 

 
2 

 
1 3 Dr. Halil KUKAJ  

1.3 E drejta bankare O 5 2 1 3 Dr. Agim PACA 

1.4 
E drejta e 
sigurimeve 

O 5 
2 1 

3 Dr. Arif RIZA 

1.5 

Globalizimi dhe 
intergrimi 
ekonomik 
evropian  

O 5 

 
 
2 

 
 
1 

3 
Dr. Halim 
BAJRAKTARI  

1.6 
E drejta tregetare 
ndërkombetare  

E 
5 

2 1 3 Dr.  Eqerem 
ZENELAJ 

1.7 
E drejta tatimore 
komerciale 

E 5 
2 1 

3 
Dr. Rrustem 
QEHAJA 

 Total semestri    30 12 6 18  

 
Viti I - Semesteri II  

No. Lënda Statusi ECTS Ligjer-ata Ushtrime Orë Bartësi i lëndës  

2.1 
E drejta buxhetore 
dhe tatimore 

O 
5 

 
2 

 
1 

 
3 Dr.  Agim PACA 

2.2 
E drejta fiskale dhe 
sundimi i ligjit 

O 
5 

 
2 

 
1 

 
3 Dr. Hamdi HOTI 

2.3 
Insitucionet 
financiare 
ndërkombëtare 

O 

5 

 
2 

 
1 

 
3 Dr.  Halim 

BAJRAKTARI 

2.4 
E drejta e tregut te 
sigurimeve dhe 
risigurimet 

O 
5 

 
2 

 
1 

 
3 Dr.  Hamdi HOTI 

2.5 
Metodologjia e 
hulumtimit  
shkencor 

O 5 
 
2 

 
1 3 

Dr. Bekim 
BERISHA 

2.6 
Aspektet 
ndërkombëtare te 
tatimit 

E 5 

 
2 

 
1 3 Dr.  Agim PACA 

2.7 
E drejta e 
falimentimit 

E 5 
2 1 

3 
Dr. Nagip 
SKENDERI 

 Total semestri II 
 

30 12 6 18  

 Tema e Diplomës 
 

30     

Seme Total  ECTS  90 24 12 36  



 

 

                                                                                                                                                O – Obligatory, E-Elective 
 

 

 

 

 

 

Përshkrimi i Lëndeve: 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
1.1. Financat dhe e 
drejta financiare 
ndërkombëtare 

Përmbajtja: Ne kete lende behet prezentimi më i rëndësishëm i koncepteve 
themelore të ligjit dhe përforcimi i ligjit në kontekstin e tij gjerë ne aspektin 
e se drejtes financiare. Kjo lëndë ofron një pamje të përgjithshme mbi te 
drejten financiare dhe te drejten nderkombetare financiare.  Lenda  
Financat dhe e drejta financiare nderkombetare jep përgjigjëje për tri 
qështje madhore ; si, sa dhe prej kujt duhet të mbidhen mjetet financiare 
për financimin e shpenzimeve shtetrore, si duhet bërë shpërndarjen e 
mjeteve financiare në disa subjekte dhe për disa qëllime, si dhe si të 
shpenzohet keto mjete ashtu që të realizohen në mënyrë sa ma optimale 
detyrat nga kompetencat e shtetit. Kjo lëndë për studentët ofron  njohuri 
juridiko-financiare shumë të rëndësishme mbi institucionet kryesore të 
financave publike përmes njohjes me teorin mbi institucionet financiare  si 
dhe praktikat e funksionimit të institucioneve financiare. 
Theksi do bie mbi përvetësimin e njohurive të reja mbi marrdhëniet 
juridiko-tatimore që zhvillohen në mes të shtetit në njëren anë si subjekt 
aktiv dhe obliguesve tatimor në anën tjetër si subjekte pasive të së drejtës 
tatimore, e po ashtu edhe ne aspektin nderkombetare. Lënda objekt trajtimi 
do të ketë analizën e ngushtë dhe kritike të ligjit vendor dhe 
nderkomebtare mbi marrëdhëniet financiro-juridike dhe efekteve të tyre. 
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 
’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
 
Literatura: 
-            Prof. Dr. Sabri Kadriu: “Financat Publike”, Prishtinë, 2012; 
 Francesco Forte “Principles of Public Economics” 2010 
 Harvey S. Rosen “Financat publike” 2010 
 Genta Tafa (Bungo) “Shkenca mbi Financat dhe e Drejta Financiare 2010 
 Kristaq Gjyli, “Shkenca e finances dhe e drejta financiare, Tirane 2011 
 James M.Poterba, Jurgen von Hagen,Fiscal Institutions and Fiscal 

Performance, NBER, The University of Chicago 1999; 
 Legislative Oversight and Budgeting: A World Perspective, (WBI 

Development Studies) Rick Stapenhurst (Author, Editor), Riccardo Pelizzo 
(Editor), David M. Olson (Editor), Lisa Von Trapp (Editor), World Bank 
Publications, 2008; 

 Ian Lienert, Role of the Legislature in Budget Processes, IMF. WP.2010; 
 Bedri Peci, “Classification of taxes –the case of OECD”, The Law- Journal for 

juridical and social issues, No. 1/2005, Publisher-Law school of University of 

stri III 

 
 

 
 

    



 

 

Pristine; 
 Robert D. Lee, Philip G. Jovce, Public Budgeting Systems, Jones and Bartlett; 

8 edition (July 31, 2007); 
 Sanjeev Gupta, Benedict Clements, dhe Gabriela Inchauste., Helping 

Countries Develop: The Role of Fiscal Policy, Washington, 2004 D.C.: 
International Monetary Fund; 

 Richard A. and Peggy B. Musgrave, Public Finance in Theory and Practice, 
Fifth Edition (New York: McGraw Hill, 1989); 

 Harvey S. Rosen and Ted Gayer, Public Finance, Eighth Edition (New York: 
McGraw- Hill/Irwin, 2007); 

 Jonathan Gruber, Public Finance and Public Policy, Second Edition (New 
York: Worth Publishers, 2007); 

 Samuel H. Baker and Catherine S. Elliott, eds., Readings in Public Sector 
Economics (Lexington, MA: D.C. Heath and Co., 1990); 

 Karl E. Case, Economics and Tax Policy (Boston: Oelgeschlager, Gunn & 
Hain, 1986); 

 C. Eugene Steuerle, Contemporary U.S.Tax Policy (Washington, D.C.: The 
Urban Institute Press, 2004); 

 Richard Goode, Government Finance in Developing Countries (Washington, 
D.C.: The Brookings Institution, 1984); 

 A.R. Prest, Public Finance in Developing Countries, Third Edition (New 
York: St. Martin’sPress, 1985); 

o Stephen Lewis, Jr., Taxation for Development: Principles and Applications 
(New York: OxfordUniversity Press, 1984); 

o R. Bird and O. Oldman, eds., Taxation in Developing Countries, Fourth 
Edition (Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1990). 

o David Newbery and Nicholas Stern, eds., The Theory of Taxation for 
Developing Countries (New York: Oxford University Press for the World 
Bank, 1987); 

o Parthasarathi Shome, ed., Tax Policy Handbook (Washington, D.C.: 
International MonetaryFund, 1995); 

o Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel, and Jane G. Gravelle, eds., The Encyclopedia 
of Taxation and Tax Policy, Second Edition (Washington, D.C.: The Urban 
Institute Press and the National Tax Association, 2005); 

 - Ronald C. Fisher, State and Local Public Finance, Third Edition (South-
Western College Pub, 2006). 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.2. E drejta e tregut 
financiar 

Përmbajtja: Tregu financiar është një vend dhe hapësirë e organizuar e 
tregut në të cilin ballafaqohet oferta dhe kërkesa për mjete financiare dhe 
në të cilin formohet çmimi i tregut të alokacionit të mjeteve financiare. 
Tregu financiar është mekanizëmi organizuari transferit të mjeteve 
financiare prej subjekteve ekonomike që disponojnë tepricë të mjeteve 
financiare (suficitare)  tek subjektet ekonomike që kanë mungesë të mjeteve 
financiare (deficitare).  
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 
Literatura: 
Safet Merovci, Tregjey dhe instrumentet financiare, 2004 
Frederic S. Mishkin & Stanley G. Wakins: Tregjet dhe institucionet financiare, 
Person, 2003 (një pjesë e këtij libri është përkthyer në gjuhën shqipe); 
Lavdosh Zaho – Drunilda Duraj ; Tregjet dhe Institucionet Financiare, Tiranë, 
2010; 



 

 

Jeffrey B. Little – Lucien Rhodes: Të kuptojmë Bursën e Wall Street-it, Tiranë, 
2010; 
Roger LeRoy Miller, David D. VanHoose: Paraja dhe bankat moderne (botimi i 
tretë) 1993 
Kidwell. D. S.: Institucionet financiare, tregjet dhe paratë, Willey, N.Y. 2006; 
Bernard J. Foley: Tregjet kapitale, Macmillan Education LTD London, 1991; 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.3. 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. 
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.. 
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 
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 editio, 2009. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.4. E drejta e 
sigurimeve 

Përmbajtja: Qëllimet e studimit janë që Studentet të fitojnë njohuri teorike 
dhe praktike lidhur me fushën e E Drejtes së Sigurimeve, Subjekteve te 
sigurimeve ,Kontrates se sigurimeve ,dhe LLojet e sigurimeve , m- Të fitoj 
njohuri në fushën e E Drejtes së Sigurimeve dhe trendët globale në fushën 
e industrisë së sigurimeve;  
Të jetë në gjendje të krahasojë, njohë dhe kuptojë proceset e sigurimeve, 
rolit Juridik dhe financiar të tyre në ekonominë e vendit dhe më gjerë. 

Kjo lënd ofron njohuri që studenti të jetë në gjendje të fitojë shkathtësi 

analitike të vërejtjes së problemit, analizimit të tyre  dhe gjetje së zgjidhjeve 

adekuate.mënyrën e funksionimit të tyrelidhur me fushe e drejtës së 

sigurimit gjithmon duke u bazuar ne ligj dhe rregullore të cilat jan në fuqi 

etj. 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 

Literatura: 
E ddrejta e sigurimeve Risto Reckovski ,Perkthyer Pjeter Budi Prishtin 2006 
-Principet e sigurimit te Pronës ,Dr.Bratisllav Millosheviq ,Perktheu Instituti për 
studime Pjeter Budi Prishtin2006- 
-Bazat e sigurimit:Ksenija Klasiq, Ivo Andrijaniq Prishtinë 2009 Universiteti 
„Victory“Prishtinë. 
-Analiza e tregut të sigurimeve : Mr.sc Sherif Gashi 2011 Prishtin Instituti 
„Ramil Nuhiu“ 
-Pasiguria dhe sigurimet : Nevruz Koçi ,Sherif Bundo, Zenel Shalari 2002 Tiranë 



 

 

 
Literatura e rekomanduar: 
Bazat drejt suksesit ne sigurime(Doracak): Adem Selmani &Ilir Prapashtica 
:Shoqata e sigurimev të Kosovës Prishtin 
-Menaxhimi i maketingut te kompanit e sigurimeve:Prof.Dr.Ivica 
Smilkovski.përkthyer Pjeter Budi  Prishtin 2006 
 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.5. Globalizimi dhe 
intergrimi ekonomik 
evropian  

Përmbajtja: Ky modul përqendrohet mbi historikun, nocionin, ecurit e 

trendeve globale, sfidat e shteteve që sot bëjnë përballë ketyre çështjeve globale, 

ekonomiko-europiane, lënda ka fokus një kornizë njohurish mbi globalizimin, 

teorit për dhe kundër globalizimit forma dhe intenziteti i globalizimit, çështjet  

tjera që shtrohet si dilema sfiduese dhe përparuese që sjell globalizimi.   

Njëherit ky modul përfshinë edhe kuptimi dhe forma e integrimeve ekonomike 

europiane, shkaqet dhe barrierat e integrimit ekonomik, pakti i stabilitetit në 

Europen Juglindore - qëllimet  e Paktit të Stabilitetit si dhe marrjen e praktikave 

më të mira te shteteve dhe ecurit e proceseve ekonomike europiane, studentet do të 
kene si orjentim se si zhvilloneh këto procese dhe cilat janë përfitimet që ne si 

shtet mundem tʼi kemi përballë këtyre procseve globale integruese ekomomike. 

Kompetencat: ndër qëllimi krysore mbetet që studentët pas përfundimit të këti 

moduli të kenë fituar njohuri të përgjithshme lidhur me shtrirjen e globalizmit dhe 

rendësin që kanë integrimet ekonomike europiane, në kontekstin e zhvillimit në 

këtë shekull. Studentët njëherti do të fitojnë njohuri mbi mundësin, rëndesinë dhe 

sfidat që kanë këto proceset globale. 
Kjo lëndë ka për qëllim: Tʼi ofroj studnetëve me një kuptueshmëri të gjerë 

argumentash dhe kundër argomentash mbi globalizimin dhe integrimet ekonomike 

europiane të jenë të gatshmeë ti çasene trendeve dhe politikave integruese që të 

jemi më afëre përfitimeve dhe rrugëtimeve globale ne njëren anë, dhe duke pasur 
sfidat dhe problemet globale që Kosova duhet të rrugëtoj në këtë detin global në 

anën tjeter.  
Metodologjia e mësimdhënies do të konsistojë në ligjërimin e lëndës në 

mënyrë të qartë dhe të kuptueshme nëpermjet ligjeratave, prezentimeve, 

demostrimeve dhe vlersimit të studentëve sikurse edhe në analizën e thellë 
të tematikave përkatëse;  
Ligjërata do të prezantohet sipas metodës interaktive (sokratike). 
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
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 Brien R. Jet, Contesting Global Governance: Multinational Economic 

Institutions and Global Social Movements, Cabridege Universitz Press, 2000. 

 Daniesl, J. D., Radebaugh, L. H., : International business: environments and 
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Fondi Monetar Ndërkombëtat www.imf.org, www.wto.org... 
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Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
1.6. E drejta tregtare 
ndërkombëtare 

Përmbajtja: Kjo lendë ofron njohuri të përgjithshme dhe bazë të së drejtës 

ndërkombëtare tregtare, studenteve do t’u ofroj mundësi që të zhvillojnë 
njohuri mbi menyrën e funksionimit të kësaj lëmije në fushen juridiko-

tregtare ndërkombëtare. 

Kompetencat: Konsiderat do t’i jepet aktiviteteve të së drejtës 

ndërkombëtare tregëtare në përgjithësi. Një analizë më ne detaje do t’i 
kushtohet edhe kontratave, konventave, dhe rregulloreve ndërkombëtare, 

akteve juridike mbi të cilat funksionon kjo e drejtë, objektet dhe subjektet e 

së drejtës ndërkombëtare tregtare, rrethe dinamikes së marrëdhenieve 
ndërkombëtare tregtare.   

 
Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë njohuri bazike lidhur 
me: 
 Të kuptojë parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare tregëtare, 
 Të qartësojë poziten dhe rolin e kësaj lënde tani dhe në të ardhmen në 

vendin tonë, përfitimet përmes kësaj lëmije;  
 Të kritikojë dhe debatojë, mbroj çështjet aktuale të lëndës dhe të 

argumetojë, zbatoj qëndrimet duke u bazuar në parimet dhe rregullat 

juridike ndërkombëtare. 
 Te rrisë aftesite e studentit për të kuptuar peshen e së drejtës 

ndërkombëtare tregtare. 
 Te rrisë aftesitë e studentit për të kuptuar shprehite e mirëfillta-

inplementuese e praktikuese të tregtisë ndërkombëtare. 
 Të njihemi me rolin e organizatave të ndrzshme botërore ne aspektin 

nderkombëtar – tregtar. 
Te rrisë aftesitë e studentit në aspektin personal dhe profesional në 

zbatimin dhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve tregtare, në këtë trend 

europian e global. 

Kjo lëndë ka për qëllim: Të planifikuar të ndihmoje studentet që të 
permirësojnë kontekstin në zgjidhjen e qështjeve juridiko-financiare 

përemes arbitrazhit dhe mundësimi i investimeve të huja në Kosovë.  Një 

rëndësi do ti kushtohet problemeve juridike e ekonomike në mos 
investimin të kompanimeve shumëkombshe në vendin tonë. Fitimi i 

njohurive rreth lëndës në praktikimin dhe përfitimin e bashpunimin afarist 

me organizatat ndërkombëtare tregtare. 
 
’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 

Literatura: 
Prof. Dr.  Mehdi J. Hetemi, E Drejta Ndërkombëtare Tregtare-Afariste, 

2007. Prishtinë. 
Literatura e rekomanduar: 
Prof. Dr. Mazllum Baraliu, E Drejta Biznesore, 2010. Prishtinë, 
Përmbledheje litereturash nga ligjeruesi, 
Mehdi Hetemi, Disa tema aktuale të ekonomisë së tregut, 2005. Prishtinë, 
Mehdi J. Hetemi, E drejta me njohurit themelore të së Drejtës Afariste, 
Prishtinë 2006, 
ligjet:  www.gazetazyrtare.com (Ligjin mbi Arbitrazhin). 
 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.6. E drejta tatimore 
komerciale 

Përmbajtja: Për objekt të studimit ka marrdhëniet juridiko-tatimore që 
krijohen në mes të shtetit si subject aktiv në njëren anë dhe obliguesve 
tatimor (personave fizik dhe juridik) në anën tjetër. Qëllimi kryesor  i kesaj 
lende është shqyrtimi i politikave tatimore komerciale ne vend dhe ne me 
gjer nga pikëpamja e barazisë, efikasitetit dhe qëndrueshmërisë. 



 

 

Gjithashtu, do të shqyrtohet menyra se si qeverisja e mirë në çështjet 
tatimore koermciale dhe lufta kundër mashtrimit tatimor dhe evazionit 
tatimor mund të ndihmojë në gjenerimin e të ardhurave të brendshme. 
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
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Press and the National Tax Association, 2005); 
Denis Weber, Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration, 
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Santiago de Compostela, Vol. 7.2010. 

 

Semestri II  

 

 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.1. E drejta buxhetore 
dhe tatimore  

Përmbajtja: E drejta tatimore dhe buxhetore si diciplin unike shkencore 

studiojn marrdhëniet juridiko-tatimore dhe juridko-buxhetore që krijohen 
me rastin e caktimit të tatimeve si dhe me rastin e përpilimit, aprovimit 
dhe raelizimit të buxhetit si plan i të hyrave dhe shpenzimeve publike për 
një periudhë të caktaur kohore, për një vit. Qëllimi i këtij moduli është që 
studentve në drejtimin Financiaro-Juridik të Fakultetit Juridik tu zgjeroj 
njohurit mbi tatimet dhe marrdhëniet juridiko-tatimore; buxhetin dhe 
marrdhëniet juridiko buxhetore nga aspekti i teorise dhe praktikes 
tatimore. Konkretisht studentët do të njihen me pjesen e së drejtës 
objektive e cila rregullon veprimtarin tatimore dhe buxhetore të shtetit dhe 
institucioneve tjera juridiko-publike. 
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
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 Sabri Kadriu, Financat Publike, Prishtine 2012. 
 Genta Bungo, Shkenca mbi financat dhe e Drejta Financiare, (Cikel leksionesh), 

“ARSA”, Tiranë 2004; 
 Bozhidar Jelqiq, Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare, “Informator” 

Zagreb 1983 (Perkthim) Prishtinë 1984; 
 Rohatgi, Roy, Basic International Taxation. 1st or 2nd edition, Richmond. 
 Ian Lienert, Role of the Legislature 2008 John Cullis, Philip Jones, Public 

Finance and Public Choice, Oxford University Press 1998; 
 Cécile Brokelind, Toëards a Homogeneous EC Direct Tax Laë: An 

Assessmentof the Member States, 2007; 
 Chris Finnerty, Paulus merks, Mario Petriccione, Raffaele Russo,ed. by 

Raffaele Russo, Fundamentals of international tax 
planning,IBFD,Amsterdam,2007; 

 Brian J. Arnold & Michael J. McIntyre, International Tax Primer, Sec. 
ed.:Kluwer Law International, The Hague/London/Neë York, 2002. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.2. E drejta fiskale dhe 
sundim i ligjit 
 

Përmbajtja: Ne kete lende behet prezentimi i koncepteve themelore të ligjit 
dhe përforcimi i ligjit në kontekstin e tij gjerë ne aspektin e se drejtes 
fiskale. Kjo lëndë ofron një pamje të përgjithshme mbi te drejten fiskale dhe 
sundimin e ligjit.  Lenda ofron pamje ne Ligjet qe percaktojn përgjegjësitë 
fiskale dhe si te tilla ndihmojn qeverite ne aspektin kombetare dhe 
nderkombetare ne shmangejen e sjelljes se papergjegjshme fiskale qe do te 
ishte e demshme si ne aspektin komebtare ashtu edhe nderkomebtare. 
 Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 
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 -M. Lang, P. Pistone, J. Schuch and C. Staringer, Introduction to European 
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2001; 
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Monetary Fund; 

 -Kristaq Gjyli, “Shkenca e finances dhe e drejta financiare, Tirane 2011 
 -James M.Poterba, Jurgen von Hagen,Fiscal Institutions and Fiscal 

Performance, NBER, The University of Chicago 1999; 
 -Richard Goode, Government Finance in Developing Countries (Washington, 

D.C.: The Brookings Institution, 1984); 
 -A.R. Prest, Public Finance in Developing Countries, Third Edition (New 

York: St. Martin’sPress, 1985); 
 -Stephen Lewis, Jr., Taxation for Development: Principles and Applications 
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 -R. Bird and O. Oldman, eds., Taxation in Developing Countries, Fourth 
Edition (Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1990). 

Numëri I Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.3. Insitucionet 
financiare 
ndërkombëtare  

Përmbajtja: Njohuri mbi organizatat dhe institucionet ndërkombëtare financiare 

duke thelluar njohurit e përgjithshme mbi rolin që kanë këto institucione në bërjen 
e përbashkët të politikave dhe ekonimeve për shtete antarsuese, dhe ato për 

antarsim, strukturen e tyre duke ditur casjen e tyre që kanë në rimekembjen e 

shteteve dhe si ndikojn këto politika financiare ndërkombëtare.  

Kompetencat: Ndër pikat më të diskutueshme do jenë edhe njohurit që lidhen me 

Fondi Monetar Ndërkombëtar (FMN), siç është edhe motoja të: “nxisë 

bashkëpunimin monetar ndërkombëtar, të garantojë qëndrueshmërinë financiare, të 

lehtësojë shkëmbimet ndërkombëtare, të kontribojë për një nivel të lartë punësimi, 

qëndrueshmëri ekonomike dhe ulje të varfërisë”. Si mbeshtetse financiare, duke i 

mengjuar ato, roli dhe përfitimet e antarsimeit që kanë shtetet në këto organizata 

botërore si: Banka Botërore, Banka Qëndrore Europiane dhe Banka Europiane për 

Rindërtim dhe Zhvillim, dhe interesi ynë për të qenë antare me pergjegjsi të plota 
në këto institucione financiare ndërkombëtare. Kjo lëndë ka për qëllim; njohuri më 

të thelluara në lidhje me këto institucione, një aftësim të kuadrave të jenë pjesë e 

tregut të punës nëper keto institucione brenda dhe jash vendit. 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

Literatura: 

-Lavdosh Zaho, Brunilda Duraj, “Tregjet dhe institucionet Financiare”., “Dita 

2000” Tiranë , 2010. 

-The Financial Crisis and the Policy Responses: An Empirical Analysis of 
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Literatura e rekomanduar: 

       -Nouriel Roubini, “The Rising Risk of a Systemic Financial Meltdown: The   
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Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.4. E drejta e tregut te 
sigurimeve dhe 
risigurimet 

Përmbajtja: Qëllimet e studimit janë që Studentet të fitojnë njohuri teorike 
dhe praktike lidhur me fushën e E Drejtes së Sigurimeve, Subjekteve te 
sigurimeve ,Kontrates se sigurimeve dhe LLojet e sigurimeve , m- Të fitoj 
njohuri në fushën e E Drejtes së Sigurimeve dhe trendët globale në fushën 
e industrisë së sigurimeve;  
Të jetë në gjendje të krahasojë, njohë dhe kuptojë proceset e sigurimeve, 
rolit Juridik dhe financiar të tyre në ekonominë e vendit dhe më gjerë. 

Kjo lënd ofron njohuri që studenti të jetë në gjendje të fitojë shkathtësi 

analitike të vërejtjes së problemit, analizimit të tyre  dhe gjetje së zgjidhjeve 

adekuate.mënyrën e funksionimit të tyrelidhur me fushe e drejtës së 

sigurimit gjithmon duke u bazuar ne ligj dhe rregullore të cilat jan në fuqi 

etj. 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 
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„Victory“Prishtinë. 
 Analiza e tregut të sigurimeve : Mr.sc Sherif Gashi 2011 Prishtin Instituti 

„Ramil Nuhiu“ 

http://www.imf.org/external/index.htm
http://www.shtetiweb.org/2012/09/28/banka-qendrore-evropiane/
http://www.shtetiweb.org/2012/09/28/banka-evropiane-per-rindertim-dhe-zhvillim/
http://www.shtetiweb.org/2012/09/28/banka-evropiane-per-rindertim-dhe-zhvillim/


 

 

 Pasiguria dhe sigurimet : Nevruz Koçi ,Sherif Bundo, Zenel Shalari 2002 
Tiranë 

 Literatura e rekomanduar: 
 Bazat drejt suksesit ne sigurime(Doracak): Adem Selmani &Ilir Prapashtica 

:Shoqata e sigurimev të Kosovës Prishtin 
 Menaxhimi i maketingut te kompanit e sigurimeve:Prof.Dr.Ivica 

Smilkovski.përkthyer Pjeter Budi  Prishtin 2006. 

Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
2.5.  Aspektet 
ndërkombëtare të 
tatimit 

Përmbajtja: Baza tatimore e një vendi dhe madje edhe aspektet krahasuese,  

varet nga dallimet në mes strukturave tatimore me vendet e tjerea. Si 
rezultat, duhet analizë në përcaktimin e politikave, natyrën e  
Ndërveprimeve midis politikave tatimore në vende të ndryshme. Njohja e 
aspekteve nderkombetare te tatimeve bën qe politikat tatimore në një vend 
te funksionojn ne harmoni dhe nderveprim me politikat e vedneve tjera. 
Kjo lëndë për studentët ofron  njohuri ne aspektin nderkombetar te 
tatimeve, mbi funksionimin dhe qendrueshmerin e politikave tatimore dhe 
njohjen teorike dhe praktike te funksionimit te marredhjeneve 
nderkombetare tatimore.  
Kjo lëndë paraqitet tek studentët në përspektivat e më poshtme ligjor: 
- Perspektivat Instituticonale:  
- Perspektivat Metodologjike:  
- Perspektivat Teorike:  
 
Literatura: 
Joseph J. Cordes, Robert D. Ebel, and Jane G. Gravelle, eds., The Encyclopedia of 
Taxation and Tax Policy, Second Edition (Washington, D.C.: The Urban Institute 
Press and the National Tax Association, 2005); 
Denis Weber, Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration, 
IBFD,2010; 
Rita de la Feria, The EU VAT System and the Internal Market, (Doc. Series 16), 
IBFD,2009; 
Servans van Theil, Free movement of Persons and Income Tax Law: the European 
Court in search of principles (Doc. Series 3) IBFD, 2002; 
Ana Paula Dourado, Separation of Powers in Tax Law, 2009 EATLP Congress, 
Santiago de Compostela, Vol. 7.2010;     
Stephen Lewis, Jr., Taxation for Development: Principles and Applications (New 
York: OxfordUniversity Press, 1984); 
R. Bird and O. Oldman, eds., Taxation in Developing Countries, Fourth Edition 
(Baltimore:Johns Hopkins University Press, 1990). 
Rita de la Feria, The EU VAT System and the Internal Market, (Doc. Series 16), 
IBFD,2009; 
Servans van Theil, Free movement of Persons and Income Tax Law: the European 
Court in search of principles (Doc. Series 3) IBFD, 2002; 

2.6. Metodologjia e 
hulumtimit  shkencor 

Qëllimi i lëndës: Ky modul ju ndihmonë studenteve që me sukses të 
kompletojnë detyrat hulumtuese dhe gjithë përfshirse dhe detyra me 
shkrim, të cilat janë të nevojshme për programin e magjistraturës, duke 
përfshirë edhe punimin e tezave me standarte të larta akademike, relevante 
për karieren e studentëve. Temat përfshinë teknika hulumtuese primare 
(empirike) dhe sekondare, dokumentacionin burimor, biblografin, 
selektim, interpretim dhe organizim të informateve, formatim dhe 
rregullim. Njeherit ky modul ju jep provojë për shfrytëzimin të bazave 
elektronike të të dhënave dhe përdorim të interpretimit në procesin e 
hulumtimit.  Në të njejten koh studenti mëson me mentorin se si të punoj 
në menyrë efektive në tezen e tijë. 
 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të kësaj 

lënde’’ 

 



 

 

Literatur: me shtu 

Metodologjia e punës kërkimore shkencore për biznes, Nexhmi REXHA, 

Ligjërata të autorizuara, 2005 Prishtinë; 
Dr.sc. Osman Ismaili: Fillet e së drejtës, Prishtinë, 2011. 
Metodologjia e punës shkencore kërkimore: Ali  JAKUPI, dispense, 

Prishtine; 
Dr.R.Lukiq, Metodologjia e së drejtës, bg. 1995. 

 
Numri i Lëndës dhe 
Titulli: 
 
2.7. E drejta e 
falimentimit 

Përmbajtja:      
Ky kurs ofron mundësinë e të kuptuarit të përbërjes dhe strukturës së 
procedurave gjyqësore që i referohen të drejtës së falimentimit. Kryesisht 
fokusohet në shoqëritë tregtare që zotërojnë zotësi juridike dhe të cilat janë 
në vështirësi financiare dhe kanë nevojë për parimet dhe rregullat e 
falimentimit.  
Në këtë kurs do të elaborohen si ndikimi i këtyre parimeve dhe rregullave 
në këto shoqëri tregtare po ashtu edhe implikimet ndaj personave të tretë 
siҫ janë pronarët/aksionarët, kreditorët e sigurt dhe të pasigurt, drejtorët 
dhe punëtorët.  
Një vëmendje e veҫantë do t’i kushtohet analizave krahasimore në mes të 
procedurave dhe praktikave të falimentimit në vend dhe atyre të vendeve 
me praktika dhe procedura të konsoliduara të falimentimit.   
Kompetenca: 
Pas përfundimit të këtij kursi, studenti pritet që të jetë në gjendje të: 
 
 Njeh legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar në të drejtën e 

falimentimit; 
 Analizojë praktikat e falimentimit në vend; 
 Krahasojë praktikat e falimentimit në vende tjera; 
 Vlerësojë se kur një kompani duhet të futet në procedurë të 

falimentimit; 
 Caktojë prioritetet e kreditoreve që do të përmbushen sipas kategorisë 

së rendit vijues në të gjitha rastet e likuidimit;  
 Kuptojë se cilat asete të kompanisë mund të i shpërndahen kreditorëve. 
 
Qëllimi: Ky kurs synon të elaborojë dhe përgjigjet në pyetjet që ngrihen në 
rastet kur një kompani hyn në falimentim si:  Është e mundur që kompania 
të rehabilitohet apo së paku të jetë në një pozitë më të mirë para likuidimit? 
Nëse hyn në procedurë të likuidimit, çfarë astete të kompanisë të cilat janë 
në dispozicion mund të i shpërndahen kreditorëve? Kush mund të 
konsiderohet si kreditor dhe si do të rangoheshin ata në të drejtën e tyre të 
kërkesës? 
E Drejta e Falimentimit ka për qellim të maksimizojë kthimin te kreditorët, 
të krijojë një sistem të drejtë dhe barabartë në renditjen e kërkesave dhe 
ndarjen e aseteve ndërmjet kreditorëve dhe në krijimin e mekanizmave 
përmes të cilave do të identifikoheshin arsyet e dështimit dhe ata të cilët 
kanë keq menaxhuar të i ndalohet menaxhimi i ndërmarrjeve tjera. 
 
Literatura Bazë:  
 Mehdi Hetemi: E Drejta Biznesore, Prishtinë 2010 
 Prof. Dr. Mazllum Baraliu “E Drejta Biznesore”, Prishtinë 2010.  
 Sejdiu, Korab R. “Likuidimi dhe riorganizimi i personave juridik në 

falimentim”.  
 LIGJI Nr. 2003 / 4 PЁR LIKUIDIMIN DHE RIORGANIZIM IN E 

PERSONAVE JURIDIK NË FALIMENTIM 
 LIGJI Nr. 02/L-115 PËR NDRYSHIMIN DHE PLOTËSIMIN E LIGJIT 



 

 

PËR LIKUIDIMIN DHE RIORGANIZIMIN E PERSONAVE JURIDIK 
NË FALIMENTIM 

 Ligji Nr. 04/-L-035 PËR RIORGANIZIMIN E NDËRMARRJEVE TË 
CAKTUARA DHE PASURISË SË TYRE 

 Literatura plotësuese: 
 The Law of Insolvency, Professor Ian F Fletcher, Sweet & Maxwell, 2014 
 Principles of Corporate Insolvency Law, Roy Goode, Royston Miles 

Goode, Sweet & Maxwell, 2011 
 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and Two 

(2004) 
 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Three (2010) 
 UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Four (2013) 
 Riza Smaka, E drejta Biznesore, Universiteti Ilira Prishtinë-Tiranë 2008 
 Mehdi J. Hetemi: E drejta me njohurit themelore të së Drejtës Afariste, 

Prishtinë 2006. 
 Omar, Paul J. International Insolvency Law: Themes and Perspectives. 

Ashgate Publishing (2008) 
 Blum, Brian. Bankruptcy and Debtor/Creditor Examples and 

Explanations, 5th Edition. (January 12, 2010). 
 Frey, Phyllis and Sindney K. Swinson. Introduction to Bankruptcy Law. 

West Publishing (Apr 12, 2006). 
 Ligji Nr. 03/L-115 Për Tatimin Në Të Ardhura Personale 
 www.gazetazyrtare.com 
 http://www.lexadin.nl/wlg/legis/nofr/legis.php 

Tema e Diplomës 
master /Projekti 

 

 Secili student do ta ketë një profesor dhe mentor për temëm e tij/saj të 
diplomës master. 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 Masterit  duhet të zgjidhet pas konsultimit me 
profesorin (mentor) nga fusha e një lënde të ekzaminuar. Nëse studenti 
dëshiron të punoj në temë që nuk është nga fusha e juriko-financiar, tema 
duhet të tregoj referenc adekuate në kuadët të kësaj fushe. Secili student 
duhet të pranoj  një aprovim zyrtar nga fakulteti për elaborimin e temës së 
tij/saj të zgjedhur.  
Tema e diplomës hulumtuese master duhet të demonstroj aftësitë e 
studnetit që të elaborojn në mënyrë autonome temat shkencore lidhur me 
përmbajtjen si dhe metodologjinë. Punimi i 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. 
Hulumtimi dhe shkrimi akademik është një pjesë intergrale e temës së 
diplomës Master.. 
Tema e diplomës llogaritet  për 30 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.  

 Tema: 30 ECTS. 

 

  



 

 

 

4.8 Tё dhёnat themelore pёr programin e studimit: Arkitekturё BA  

Pershkrimi (emri i programit studimor) Arkitekture 

Niveli i kualifikimit sipas NQF (me 

shkurtesa BA, MA, PhD, program 

doktorature, kurs universiteti, 

certifikate ose diplome profesionale) 

BA 

Shkalla akademike ose emri i diplomes i 

shqiptuar ne teresi dhe me shkurtesa 

Baqelor ne Arkitekture  

Fusha e studimit sipas Erasmus  

Subject Area Codes (ESAC)  

02 ARKITEKTURE, PLANIFKIM URBAN DHE 

REGJIONAL 02.1 ARKITEKTURE 

Profili i programit akademik 

(specializimi)  

Shkencor dhe artistik 

Kohezgjatja minimale e studimeve 3 vite / 6 semestra 

Grupi i targetuar Te diplomuarit e shkollave te mesme ne 

ndertimtari, art dhe shkenca teknike 

Periudha minimale e studjimit 3 vite / 6 semestra 

Forma e studjimeve (kohe te plote, me 

gjysem norme, mesim nga distanca)  

Kohe te plote 

Numri i kredive  ECTS  (Gjithsejt dhe per 

nje vit) 

180  / 60 per vit 

Modulet/ titujt e lendeve 1. Forma, hapësira dhe elementet vizuale 
2. Vizatimi arkitektonik 
3. Konstruksione arkitektonike 1 
4. Matematika 
5. Gjuha angleze 
6. Materialet në arkitekturë 
7. Elementet e projektimit 
8. Perspektiva gjeometrike  
9. Historia e Arkitektures dhe artit  
10. Konstruksione arkitektonike 2 
11. Objektet e banimit  
12. Mekanika dhe rezistenca e materialit 
13. Konstrukcione arkitektonike 3 
14. Projektim urbanistik 1 
15. Dizajn enterieri I 
16. Objektet e edukimit 
17. Objektet administrattive 



 

 

18. Dizajn enterieri II 
19. Projektim Urbanistik 1 
20. Konstruksionet arkitektonike 4 
21. Dizajn enterieri III 
22. Objektet industriale dhe tregtare 
23. Sistemet konstruktive 
24. Restaurim urbanistik 
25. Organizimi i ndertimit  
26. Metodologjia e  projektimit 
27. Rregullativat 
28. Sistemet bashkekohore 

 
       Lëndët zgjedhore 
 

29. Hyrje ne dizajn enterieri 
30. CAD  
31. Trashegimia kulturore ne Kosove 
32. Fizika e ndertimit 
33. Instalimet 
34. CAD 2 
35. Arkitektura e gjelber 
36. Dizajni i inventarit 
37. Ndriqimi ne arkitekture 
38. Arkitektura Bioklimatike 

 

Numri i vendeve te studjimit 100 

Pergjegjesi i programit Prof. Ass. Dr. Mimoza Dugolli 

Personeli akademik  

 

Universiteti I Prizrenit: 

Prof. Ass. Dr. Mimoza Dugolli 

 Prof. Ass. Fahredin Shabani 

Prof.Ass. Dr. Xhevahir Bajrami 

Lecturer Nazan Tocilla – ligjeruese 

Universitteti I Prishtines: 

Prof. Ass. Dr. Abdullah Zejnullahu 

Prof. Ass. Dr. Hajdar Sadiku 

Universiteti I Tetoves: 

Doc. Dr.sc. Kujtim Elezi 

Doc.Dr.Sc.Enis Jakupi 

PhD. Cand. Armir Ferati 



 

 

PhD. Cand.  Nuran Saliu 

From others: 

PhD. Cand. Gyler Mydyti  

PhD. Cand. Bekim Ceko 

Tarifat  Specifikohen nga Universiteti dhe MASHT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Arsyeshmëria e përgjithshme e programit të studimit 

Në rrethanat e krijuara ne botën e re, kërkesa për mirëqenie është gjithnjë më e madhe. 

Konsumimi i pandërgjegjshëm i burimeve natyrore ka dërguar në degradimin e natyrës dhe 

rrethinës dhe është bërë pengesë për  zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit jetësore. Një 

ngritje e vetëdijesimit për shfrytëzimin e burimeve natyrore, për shfrytëzimin racional te 

hapësirës dhe materialeve ndërtimore, ndërtimin efecient dhe ne harmoni me natyrën, 

është më se e domosdoshme për një shoqërinë e civilizuar. Rol të veçantë në këto rrethana 

kanë profesionistët, të cilët do të kryesojnë në udhëheqjen e formësimit të mjedisit 

ndërtimor, cilësia e së cilës është përcaktuese në kualitetin e përvojës njerëzore, në kuadër 

të zhvillimit të qëndrueshëm të mjedisit rrethues. Në këto rrethana një arkitekti i nevojiten 

njohuri të thella në art, kulturë, kontekstin njerëzor, kompleksivitetin fizik dhe kontekstin 

shoqëror duke formësuar hapësirën dhe ndihmuar në krijimin e zgjidhjeve kreative, me anë 

të kuptuarit në fushën e dizajnit, strukturës, konstruksionit ndërtimor, materialeve, 

teknikave, etj., të domosdoshme për implementimin dhe ekzekutimin e një projekti.  

Qëllimi i këtij programi në UPZ është të zhvillojë profesionistë me njohuri dhe veçori 

krahasuese në fushën relevante, duke përmbushur kërkesat e tanishme dhe të ardhshme në 

gjithë botën, me fokus të veçantë në Kosovë. 

Programi studimor në arkitekturë paraqet një bazament për shkollim në një shkallë më të 

gjerë të arsimimit të arkitekteve, të një spektri të gjerë profesional dhe specializimeve 

shkencore. Në këtë kuptim, shkalla e parë e arsimimit në këtë lëmi është e koncipuar në atë 

mënyrë  që mbërthen në vete arsimimin nga fusha e shkencave tekniko-teknologjike, 

shkencave shoqërore dhe fushën e artit, ashtu që të sigurohet baza për arsimimin e 

ardhshëm profesional dhe shkencorë të studentëve.  



 

 

Arsyeja fillestare e krijimit të një koncepti studimor si ky, është spektri shumë i gjerë i 

fushave në të cilat arkitekti mund të specializohet më tutje. Ngjashmëritë gjithnjë e më të 

mëdha dhe numri i madh i profesioneve me të cilat një arkitekt mund të merret,  kërkon një 

studim shumëvjeçar të arkitektëve dhe specializime në fusha të ndryshme. Arkitektura është 

një profesion i rregulluar mirë dhe pothuajse nga të gjithë studentët pritet që të 

përfundojnë studime pesëvjeçare para se të dalin në treg të punës. 



 

 

2.3 Analiza e realizueshmërisë së programit të studimit: 

2.3.1 Tregu i punës  
 
Pritshmëria e procesit të mësimit është arritja e kualifikimeve bazë të arkitektit e cila 

mundëson vazhdimin e studimeve dhe hyrjen në tregun e punës në nivelin e fushave të cilat 

janë ne pajtim me shkallën e njohurive dhe aftësive. Përfundimi i studimeve të këtij niveli në 

arkitekturë, në pajtim me legjislacionin e Bashkimit Evropian nuk e kualifikon studentin për 

thirrjen Arkitekt, por u mundëson atyre punësimin ne nivelin e bashkëpunëtorit në 

profesionin e afërt nga fusha e arkitekturës, dizajnuesit të enterierit, urbanizmit dhe 

teknologjisë ndërtimore. Diploma e arritur në studimet bazë në arkitekturë ju mundëson 

studentëve shkollimin vijues në akademitë tjera të arkitekturës, si në vend ashtu edhe jashtë 

vendit, aty ku programet kanë strukturim të ngjashëm. Qëllimi primar i këtij program 

studimor është arritja e bazës arsimore dhe përgatitja e studentit për specializimet e 

mëtutjeshme në nivelet e ndryshme më të larta studimore nga fusha e arkitekturës, 

urbanizmit dhe teknologjisë arkitektonike ose fushave të tjera të ngjashme. 

Qëllimi i kompetencave të arritura është që studentet të përgatitën për specializimet e 

mëtejme dhe t’u ofrohet atyre mbështetje në përcaktimin e tyre për specializimet në 

studimet e niveleve më të larta. 

Në të njëjtën kohe, ky program ka për qellim që studenteve t’u ofroje njohuri të 

mjaftueshme aplikative dhe zotësi të mjaftueshme për t’i implementuar aftësitë në rolin e 

bashkëpunëtorit në të gjitha vendet e punës në fushën e dizajnit të enterierit, projektimit 

arkitektonik dhe urbanistik. Me përfundimin e këtij programi studentët që do të 

përcaktohen për të aplikuar njohuritë e tyre në dizajn enterieri, do të jenë të përgatitur për 

pune në dizajnimin e enterierit të objekteve të kapacitetit më të vogël, pune në sektorin e 

prodhimit të mobilierisë, si dhe do të kenë mundësi të vazhdojnë specializimet të mëtejme 

në këtë fushë. Në kushtet  e ndryshimeve dhe përshtatshmerisë së vendeve të punës në 

treg, u mundëson studentëve menjëherë pas tri viteve studimi që të kenë mundësi të 

zgjedhin specializimet varësisht nga kërkesat në treg, ose specializimeve në bazë të 

eksperiencës që kanë fituar në punë. 

2.3.2 Të dhënat për regjistrim të studentëve  
 
Programi i Arkitekturës do të regjistrojë në vitin e parë të programit akademik 100 studentë. 

Në vitin e parë mund të regjistrohet nxënësit që e kanë shkollën e mesme të lartë të 

përfunduar. Të gjithë kandidatët e lajmëruar do të i nënshtrohen provimit pranues për 

Arkitekturë. Rangu i kandidatëve të pranuar do të varet nga pikët e fituara. Numri maksimal 

i pikëve të fituara nga suksesi nga shkolla dhe provimi I maturës është 40, ndërsa numri 

maximal I pikëve te fituara nga provimi pranues është 60 pike.  

Provimi pranues do të ketë karakter klasifikues dhe është i përbërë nga testet e formuluara 



 

 

në dy pjesë: 

 Pjesa e parë ka pyetje nga njohuritë e përgjithshme kulturore relative me 
arkitekturën 

 Pjesa e detyrave logjike 
 

Ndërsa për të gjitha proceset tjera, do te merren parasysh rregulloret e Universitetit për 
pranimin e studentëve në vitin e parë të studimeve. 
Studenti e përvetëson programin studimor duke kaluar të gjitha testet ose detyrat grupe në 

përputhmëri me programin studimor. Studenti merr pikë nëpërmes detyrave në mësim, 

përmes përmbushjes së obligimeve paratestuese dhe obligimeve për kalimin e provimeve 

finale. Numri minimal i pikëve që studentet mund të arrijnë  përmes përmbushjes së 

obligimeve para testuese është 30 ndërsa ai maksimal është 70. Numri maksimal i pikëve që 

studenti mund të fitoj ne provim është 100.  

Obligimet para testuese të studentëve do të përmbushën në mënyra të ndryshme: me teste, 

kollokfiume, vlerësim me notë të ushtrimeve, punëtorive, etj. Vijueshmëria gjatë zhvillimit 

të mësimit është e obliguar. Suksesi i përgjithshëm i studentit paraqitet si në vijim: 

1. Nga 0 deri 50 pikë – note 5 ( nuk kalon) 
2. Nga 51 deri 60 pikë – nota 6 (mjaftueshëm) 
3. Nga 61 deri 70 pikë – nota 7 (mirë) 
4. Nga 71 deri 80 pikë – nota 8 (shume mirë) 
5. Nga 81 deri 90 pikë – nota 9 (shkëlqyeshëm) 
6. Nga 91 deri 100 pikë – nota 10 (shkëlqyeshëm I veçantë) 

 

Nota e secilit student është një përmbledhje e pikëve te përgjithshme në pikë secilën lëndë 

dhe mënyra është e përcaktuar saktë. 

2.4. Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 
 
Program studimor është i unifikuar me Standardet Evropiane në aspektin e kushteve te 

regjistrimit, kohëzgjatjes së  studimeve, kushteve për përfundimin e vitit studimor, marrjes 

së diplomës dhe mënyrës së studimit. Gjatë hartimit të kurrikulës aktuale të drejtimit të 

arkitekturës komisioni përkatës ka konsultuar kurrikula dhe programi studimor është I 

unifikuar me pesë programe arkitektonike të universiteteve të huaja dhe vendore: 

 Universiteti  i Teknologjisë dhe Shkencave natyrore, ETH në Cyrih, Gjermani           
(http://www.ethz.ch) 

 Universiteti i Teknologjisë ne Delft, Holande 
 (http://www.tudelft.nl) 

 RWTH University AACHEN, Gjermani  
(http://www.rwth-aachen.de) 

 Universiteti i Beogradit   
(www.arh.bg.rs)  

http://www.ethz.ch/
http://www.tudelft.nl/
http://www.rwth-aachen.de/
http://www.arh.bg.rs/


 

 

 Fakulteti i Arkitekturës ne Universitetin e Prishtinës 
(www.fna.uni-pr.edu)  
 

2.5. Grupi target që i dedikohet programi 

Ky program i dedikohet gjeneratave të ndryshme të nxënësve që kanë mbaruar shkollimin e 

mesëm dhe që kanë njohuri të përgjithshme në fushën e artit, ndërtimit dhe shkencave 

teknike.  

2.6 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse te institucionit 
 
Ky program, duke qene se i perket fushes artistike dhe inxhinierike, si i tille kerkohet te 

zhvillohet si program i veçante nga fakultetet tjera ne UPZ. Pas akreditimit, Universiteti do 

te themeloje Fakultetin e Arkitektures dhe si i tille ky fakultet do te perpiloje planprogramet 

e veta afatgjata dhe atafmesme per zhvillim dhe zgjerim me drejtime te reja qe 

korespodojne kerkesat e tregut te punes. Ky program do të jetë në përputhje të plotë me 

politikat e përgjithshme të Universitetit te Prizrenit, Statutin e Universitetit të Prizrenit, 

Ligjet për Arsimimin e lartë të Republikës së Kosovës si dhe normat dhe praktikat 

ndërkombëtare. 

2.7. Qëllimi dhe profili i programit te studimeve (përshkrimi i programit) 
 
Ky program studimor është I ndarë në disa grupacione njësish studimore, varësisht nga lloji 

dhe përmbajtja e lëndëve që grupohen në njësi. Në strukturën e njësive studimore këto janë 

grupacionet e lëndëve: 

1. Lëndët arsimore akademike të përgjithshme - përmbajnë  mësimin nga shkencat 
shoqërore njerëzore, shkencat  teknike-teknologjike dhe artistike . Mësimi është 
teorik dhe realizohet përmes  ligjërimit dhe ofrimit të literaturës  referente dhe 
shembujve praktik. Vlerësimi I aftësive të fituara bëhet gjatë semestrit përmes 
testeve, kollokfiumeve, seminareve dhe në fund me provimin përfundimtarë. 
 

2. Lëndët teorike-metodologjike  -  përmbajnë mësimin nga fushat tekniko - 
teknologjike. Mësimi zhvillohet me ligjërata, ushtrime të shkurtra, literaturë 
referente dhe shembuj praktik. Vlerësimi I aftësive të fituara bëhet gjatë semestrit 
përmes testeve, kollokfiumeve, seminareve dhe në fund me provimin 
përfundimtarë. 

 
3. Lëndët profesionale artistike - përmban mësimin nga fushat tekniko – teknologjike 

dhe artistike. Mësimi zhvillohet me ligjërim dhe ushtrime ndërsa verifikimi i aftësive 
bëhet përmes detyrave semestrale ose seminareve ose provimit përfundimtare. 

 
4. Lëndët aplikative profesionale – përmbajnë mësimin nga nga fusha e projektimit 

arkitektonik dhe urbanistik dhe teknologjisë arkitektonike. Mësimi në këtë njësi 
studimi zhvillohet kryesisht në studio, në grupe ose në mënyrë individuale dhe ka 

http://www.fna.uni-pr.edu/


 

 

karakter aplikativ. Këto mësime zhvillohen me projekte konkrete duke përcjellur 
punën e studenteve drejtë për drejtë për temat e caktuara. Vlerësimi I studenteve 
do të bëhet gjatë tërë semestrit duke bërë prezantimet e pjesëve të punimeve si dhe 
në fund të semestrit me prezantimin e projektit të kompletuar. 

 
5. Lëndët zgjedhore - hyjnë në grupin e lëndëve aplikative profesionale dhe artistike. 

Mësimi poashtu zhvillohet me ligjërim, ushtrime të shkurtra dhe mënyra të tjera 
mësimi. Vlerësimi I arritjeve bëhet përgjatë semestrit me teste, kollokfiume dhe 
provimit përfundimtar. 

 
2.8  Rezultatet e të nxënit të programit të studimit në tërësi 

Me përfundimin e programit bachelor të arkitekturës student do të arrijë kompetencat si 

me poshtë: 

Të kuptuarit: 

 E përgjegjësive ndaj njerëzve, shoqërisë, kulturës, urbanizmit, arkitekturës, 
ekologjisë, vlerave dhe trashëgimisë  kulturore, 

 Marrëdhënies në mes njerëzve, qyteteve, hapësirës dhe rrethinës si dhe nevojës për 
të qenë njerëzor dhe në shërbim të njerëzve, 

 Strategjive themelore për ruajtjen dhe zhvillimin e ambientit rrethues. 
 

Njohuritë e nevojshme në fushat e: 

 Metodave themelore dhe teknikave të hulumtimit, 

 Përdorimi I koncepteve teknike për të krijuar projekte zgjedhore nëpërmes 
reflektimit dhe qëndrimit kritik, 

 Projektimi I konstruksioneve të thjeshta, zgjidhja e problemeve të thjeshta 
inxhinerike dhe teknikave të punës, 

 Fizike dhe teknologjike përmes të cilave arrihet komfori në brendësin e objekteve si 
dhe mbrojtja e ambientit, 

 Dizajnit të enterierit përmes të cilave do të mund të zhvillojne stilet e tyre artistike. 

 Bazat  e dizajnimit urban dhe aftësitë e nevojshme për procesin e projektimit 

 Kërkesave rregullative që kërkohen gjatë projektimeve dhe ndërtimeve  të objekteve 
të ndryshme, procedurave rregullative që kanë të bëjnë me integrimin e projektit ne 
zhvillimin e projekteve të mëdha zhvillimore. 
 

Aftësimin dhe zotësi në: 

 Kreativitet dhe zhvillim të zgjidhjeve arkitektonike të kapaciteteve më të vogla, 

 Gjetjen e zgjidhjeve të cilat kënaqin kërkesat e shfrytëzuesve dhe respektimin e 
përkufizimeve  financiare dhe rregullative. 

 Dizajnimin e enterierit te objekteve me kapacitet më të vogël. 
 

2.9   Objektivat e programit të studimit 



 

 

Koncepti I programit bachelor është krijuar në bazë të një numri të objektivave të 

përgjithshme: 

 Arsimimi I përgjithshëm bazik, si faze kaluese për arritjen e kualifikimeve 
profesionale  në nivelin e studimeve master  nga fusha e arkitekturës, dizajnit, 
urbanizmit, inxhinierisë arkitektonike dhe fushave të tjera relevante, 

 Arritja e aftësive  profesionale të cilat sigurojnë mundësi konkurrimi  në tregun e 
punës në cilësi të bashkëpunëtorit të lartë  në byrotë projektuese, ndërtimore, 
urbanistike, ndërmarrjet prodhuese  ose institucionet publike. 
 

Objektivat e posaçme qe janë marre parasysh gjate hartimit të këtij program janë: 

 Struktura e programit studimor të jetë e atillë që e jep në mënyrë të qartë esencën e 
metodologjisë pedagogjike dhe mundëson njohurinë e fushave të gjera profesionale 
dhe shkencore të cilat i mbërthen profesioni I arkitektit. 

 Struktura e programit studimor tu përgjigjet ndryshimeve disiplinore duke futur 
konceptet bashkëkohore kulturore dhe profesionale. 

 Sigurimi I njohjes ndërkombëtare të programit nëpërmes zhvillimit te programeve 
specifike studimore. 
 

Objektivat operative të programit bachelor të arkitekturës janë: 

 Aftësimi I studenteve për të kuptuar dhe njohur arritjet dhe veprat shkencore, 
profesionale dhe artistike në fushën e arkitekturës, urbanizmit inxhinierisë 
arkitektonike dhe teknologjisë. 

 Të mësuarit e bazës teorike dhe metodave të projektimit arkitektonik, urbanistik dhe 
krijimi I objekteve arkitektonike. 

 Arritja e aftësive punuese të caktuara profesionale të studentëve të diplomuar për të 
pasur mundësi konkurrimi në tregun e punës në cilësinë e bashkëpunëtorit. 

 Krijimi I mundësisë për studime master dhe specializimeve të tjera në fushën e arkitekturës, 
urbanizmit dhe fushave të tjera të afërta edhe në universitetet tjera në vend dhe jashtë 
vendit. 

 

 



 

 

2.10 Llogaritja e ECTS-ve 
 

Programi është i dizajnuar të zgjasë gjashtë (6) semestra, ndërsa numri I përgjithshëm I ECTS-ve 
qe arrihet me perfundim të këtij program është 180 ECTS .  Numri I sakte I orëve për semestër 
ndryshon prej 300 – 345 ore. 
 

2.11 Përshkrimi i lëndëve të përfshira në programin e studimit të propozuar.  

VITI I PARË – Semestri i parë 

Lëndët obligative Ligjërata  Ushtrime  Kreditë Mësimdhënësi  

1 Forma, hapësira dhe 
elementet vizuele 

3 2 6 Doc. Dr.sc. Kujtim Elezi 

2 Vizatimi arkitektonik  3 2 6 PhD. Cand. Gyler Mydyti 

3 Konstruksione arkitektonike 1 3 2 7 Prof. Ass. Dr. Mimoza 
Dugolli 

4 Matematika në arkitekturë 2 1 6 Prof. Ass. Dr. Abdullah 
Zejnullahu 

5 Gjuha angleze 2 0 5 Nazan Tocilla - ligjeruese 

Gjithsejt 13 7 30  

 
VITI I PARË – Semestri i dytë 

Lëndët obligative Ligjërata  Ushtrime  Kreditë Mësimdhënësi  

1 Materialet në arkitekturë 2 0 5 Prof. Ass. Dr. Hajdar Sadiku 

2 Elementet e projektimit 3 2 6 Prof. Ass. Dr. Mimoza 
Dugolli 

3 Perspektiva gjeometrike 3 2 5 Prof. Ass. Dr. Abdullah 
Zejnullahu 

4 Historia e arkitekturës dhe 
artit 

2 0 5 Prof. Ass. Fahredin Shabani 

5 Konstruksione arkitektonike 2 3 2 7 Doc. Dr.sc. Kujtim Elezi 

Lëndët zgjedhore 

6 Hyrje në Dizajn Enterieri 2 2 2 Doc.Dr.Sc.Enis Jakupi 

7 CAD 2 2 2 Prof.Ass. Dr. Xhevahir 
Bajrami 

Gjithsejt 15 8 30  

 
VITI I DYTË – semestri i tretë 

Lëndët obligative Ligjërata  Ushtrime  Kreditë Mësimdhënësi  

1 Objektet e Banimit 3 2 6 Doc. Dr.sc. Kujtim Elezi 

2 Mekanika dhe rezistenca e 
materialeve 

2 2 5 Prof. Ass. Dr. Hajdar Sadiku 

3 Konstruksione arkitektonike 3 3 2 7 Doc. Dr.sc. Kujtim Elezi 

4 Projektim Urbanistik 1 2 2 5 PhD. Cand. Armir Ferati 

5 Dizajn Enterieri 1 2 2 5 Doc.Dr.Sc.Enis Jakupi 

Lëndët zgjedhore 

6 Trashegimia Kulturore 2 2 2 PhD. Cand. Bekim Ceko 

7 Fizika e ndërtimit 2 2 2 Prof. Ass. Dr. Mimoza 
Dugolli 

Gjithsejt 14 12 30  



 

 

 
VITI I DYTË – semestri i I katërt 

Lëndët obligative Ligjërata  Ushtrime  Kreditë Mësimdhënësi  

1 Objektet e edukimit 3 2 7 PhD. Cand.  Nuran Saliu 

2 Objektet administrative 3 2 7 Prof. Ass. Dr. Mimoza 
Dugolli 

3 Dizajn Enterieri 2 2 2 7 Doc.Dr.Sc.Enis Jakupi 

4 Projektim Urbanistik 2 3 3 6 PhD. Cand. Armir Ferati 

Lëndët zgjedhore 

6 Instalimet  2 2 3 Prof. Ass.Dr. Luan Gara 

7 CAD 2 2 2 3 Prof.Ass.Dr. Xhevahir 
Bajrami 

Gjithsejt 13 11 30  

 
VITI I TRETË – semestri i i pestë  

Lëndët obligative Ligjërata  Ushtrime  Kreditë Mësimdhënësi  

1 Konstruksione arkitektonike 4 3 2 6 Doc. Dr.sc. Kujtim Elezi 

2 Dizajn enterieri 3 2 2 5 Doc.Dr.Sc.Enis Jakupi 

3 Objektet Industriale dhe 
tregtare 

3 2 6 PhD. Cand.  Nuran Saliu 

4 Sistemet Konstruktive 2 2 5 Prof. Ass. Dr. Hajdar Sadiku 

5 Restaurim Urbanistik 2 2 5 PhD. Cand. Armir Ferati 

Lëndët zgjedhore 

6 Arkitektura e Gjelbër 2 2 3 PhD. Cand. Bekim Ceko 

7 Dizajni i Inventarit 2 2 3 PhD. Cand. Gyler Mydyti 

Gjithsejt 14 12 30  

 
VITI I TRETË – semestri i i gjashtë  

Lëndët obligative Ligjërata  Ushtrime  Kreditë Mësimdhënësi  

1 Organizimi I ndërtimit 2 2 7 PhD. Cand. Bashkim Alili 

2 Metodologjia e 
projektimit 

3 2 8 Doc. Dr.sc. Kujtim Elezi 

3 Rregullativat 2 0 6 Prof. Ass. Dr. Hajdar Sadiku 

4 Sistemet bashkëkohore 2 2 7 Prof. Ass. Dr. Mimoza 
Dugolli 

Lëndët zgjedhore 

6 Ndriçimi në Arkitekturë 2 2 2 PhD. Cand.  Nuran Saliu 

7 Arkitektura Bioklimatike 2 2 2 Prof. Ass. Dr. Mimoza 
Dugolli 

Gjithsejt 11 8 30  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

2.12 Përshkrimi i modulit 
 
PLAN – PROGRAMI MËSIMOR 
 
VITI I – SEMESTRI I 
 
Obligative  
 

1. Emërtimi:  FORMA, HAPËSIRA DHE ELEMENTET VIZUELE 
 

Përmbajtja 
 
Gjatë këtij kursi/lënde studentëve do t’u ofrohet njohuri në lidhje me hulumtimet e ideve dhe 
marrëdhënieve  në mes të formës dhe hapësirës. Në mënyrë interaktive do të analizohen elementet 
bazike të formave arkitektonike, ndërtesave, hapësirave dhe situacioneve, lëvizja e aftësive 
konceptive dhe ofrimi I njohurive bazë për nivelet më të larta për punë.  
Temat që do të trajtohen gjatë këtij kursi janë: 
Kërkimi për formën dhe hapësirën, pejsazhi I tokës/hapësira, kulmet dhe mbulesat, strukturat e 
sistemit hapësinor, marëdhënjet hapësinore, strehimi, rrethina, nevoja dhe organizimi, bukuria dhe 
proporcioni, fortësia dhe konstruksioni, gjeometria e aplikuar, format elementare, format 
komplekse,  lëvizja dhe përjetimi, ambienti: hapësira apo forma / vija, pika/ dinamika e vijës/ vijat e 
mbyllura, forma / vija, sipërfaqja, forma/ forma dhe valeri/ tekstura / tekstura dhe materializimi / 
maredhenjet hapësinore / ngjyra, etj.  
Ushtrimet praktike do të zhvillohen  në formë të studios së hapur, ku punohen 7 projekte të vogla në 
mediumet e modeleve arkitektonike. Tema e projekteve nuk është projektimi I shtëpive por 
formësimi I sistemit të marëdhënjeve hapësinore dhe programet nxirren nga situacionet e 
përditshme te afërta:  toka, muret, rrugët, plazhet, bodrumet, mbindërtimet, etj. Puna me maketë u 
mundëson studenteve shumë shpejtë të kuptojnë proporcionet në përgjithësi në natyrë  edhe 
përmes fotografimit dhe literaturës. 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi i kursit është që të hulumtohen lidhmeritë në mes metodave që ekzistojnë, në mes të artit 
vizual dhe arkitekturës, në nivel të hulumtimeve të thjeshta dhe abstrakte. 
Në përfundim të këtij kursi studentët do të kenë njohur dhe kuptuar elementet  arkitektonike, 
ndërtimin e marëdhënjeve në mes të grupit dhe marëdhënjeve me rrethinën dhe përveç këtyre do 
të ushtrohen për krijimin e vizioneve për objektet arkitektonike, sistemet dhe strukturat, në nivelin 
fillestar.  
Gjatë këtij kursi studentët do të krijojnë identitetin e tyre arkitekturor, do të aftësohen për 
hulumtimin përmes eksperimenteve grafike, realizimin përmes teknologjisë dhe teknikave grafike,do 
të fitojnë  rutinën përmes përvojës të menjëhershme grafike, komunikimin përmes procesit të 
kodimit dhe dekodimit të mesazheve grafike, përgjegjsinë  përmes marrjes së vendimeve grafike, 
efikasitetin përmes shfrytëzimit racional të kohës dhe hapësirës dhe zgjedhjës së teknologjisë dhe 
metodave grafike, progresin përmes ballafaqimit kontinual të kërkesave grafike, autoritetin përmes 
paraqitjes të punës individuale unike, kolegjialitetin përmes besimit dhe respektit kolegial. 
Metodologjia e mësimdhënjes do të jetë krijimi i atmosferës pozitive dhe stimuluese të studentët 
me njeri tjetrin dhe mes studentit dhe mesimdhenesit, përmes mësimit, punëtorive, diskutimeve, 
kritikave, prezantimeve, konsultimeve. Të mësuarit nëpërmes punës në projekte dhe prezantimi I 
punimeve te studenteve para kolegëve. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 



 

 

 

 Rem Koolhaas, Bruve Mau:SMLXL. New York: Monacelli Press, Rotterdam:010 
Publishers, 2008 

 Bernard Cumi: Arhitektura i Disjunksia, Zagreb:AGM, 2004 

 Luigi Alini, Kengo Kuma: Kengo Kuma works and projects. Florence: Electa Mondadori, 
2006 

 Rudolf Arnhajm, Arti dhe perceptimi vizuel, Universiteti I arteve Timothy Samara, Design 
elements, Rockport 

 H. V. Jenson, Historija e Artit, 
 
 

2. Emërtimi:  VIZATIMI ARKITEKTONIK 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Qëllimi primar I këtij kursi është që të përgatisë studentët për kurset  vijuese si elementet e 
projektimit përmes një numri të detyrave projektuese, përmes të respektimit të koncepteve të 
krijuara individuale dhe përmes shfrytëzimit të mënyrave adekuate të prezantimit dhe teknologjisë, 
ku ideja kreative shprehet përmes vizatimeve, manuale ose kompjuterike, fotografive dhe tekstit. 
Qëllimi sekondar I këtij kursi është që të krijohet një baze të studentët edhe për zhvillimin e lendëve 
të tjera gjatë studimeve që ndërlidhen me paraqitjen grafike gjeometrike të dizajnit. 
Gjatë mësimit teorik do të zhvillohen temat si: sistemet ndihmëse grafike: rastër dhe matrica; 
gjeneza e formës përmes aktivizimit të segmentit të matricës; koncepti vizual përmes kompozimit të 
elementeve grafike; mënyrat e prezantimeve grafike përmes konstruktimit gjeometrik (vizatimeve 
ortogonale dhe aksonometrike); kodet identifikuese grafike; transformimi I formave grafike; 
paraqitja grafike e formës në hapësirë; perceptimi vizual dhe përjetimi I formës hapësinore; 
përgatitja për printim, formatimi, shtypja digjitale; përpunimi grafik. 
Në ushtrimet praktike do të zhvillohet: paraqitja dydimensionale: skica, grafika, rikonstruimi grafik, 
matrica grafike, ortografia, materializimi linear, Paraqitja tredimensionale: skica, konstruktimi 
gjeometrik (aksonometria, izometrija), forma dhe antiforma, rasteri dhe matrica hapësinore, 
materializimi hapësinore (ndriçimi, hija, ngjyra), dekompozimi i formës grafike, analiza grafike e 
maredhënjëve proporcionale dhe volumentrike, paraqitja e strukturës përmes modelit kompjuterik 
dhe fotografisë. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Në fund të këtij kursi student do të fitojë aftësi dhe njohuri për gjenezën  e formës- përmes skicimit 
si monolog dhe vizatimit si dialog, realizimin- përmes teknikave të ndryshme grafike , rutinën-
përmes përvojës, komunikimin përmes përvetësimit të koncepteve grafike, përgjegjësin-përmes 
marrjes së vendimeve grafike, efikasitetin përmes shfrytëzimit racional të kohës dhe zgjedhjes së 
teknikave adekuate, progresin –përmes ballafaqimit permanent me kërkesat e përshtatshmërive 
grafike, autorësinë - përmes krijimit të punimeve autentike, bashkëpunimin me koleget dhe 
mbështetjen. 
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohët në lëndë 
 

 J.Antal,L.Kusnir,I.Slamen, 1971 : ARHITEKTONSKA GRAFIKA, Tehnicka knjiga , Zagreb  

 Robert Kote, 2004: ,,VIZATIMI DHE ARKITEKTURA” 1 dhe 2,Tirane  

 Fraser,R.1969: Drawing Techniques for Graphic Communication in Architecture and 
Building, London  

 Porter T. and Goodman S.,1983: Manual of Graphic Techniques 1, London  



 

 

 Porter T. and Goodman S., 1985: Manual of Graphic Techniques 3, London  

 Cook P.,1970: Architecture : Action and Plan, Studio Vista, London  
 
 

3. Emërtimi:  KONSTRUKSIONE ARKITEKTONIKE 1 
 
Përmbajtja 
 
Në këtë lëndë studenti do të njoftohet kryesisht me terminologjinë, principet dhe elementet e 
materializimit të objektit. Do të diskutohen dhe analizohen gjatë tërë semestrit konceptet, principet, 
materialet ndërtimore: qarqet konstruktive, themelet dhe objektet me themele, elementet 
konstruktive vertikale, elementet konstruktive horizontale, hidroizolimet, kulmet e rrashta, dritaret, 
dyert, shkallët, renditja, finalizimi. 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Nga studentë pas përfundimit të këtij kursi pritet që të përvetsojnë logjikën e projektimit dhe 
materializimit të objektit në ndërtimet masive dhe sistemet e ndërtimit. Mësimi do të zhvillohet 
përmes ligjërimit, shembujve dhe ushtrimeve. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Deplazes, Konstruksione arkitektonike, 2008 

 M. Mitag, Konstruksione ndërtimore, 2003 

 Edward Allen, Joseph lano, Fundamentals of building construction, materials and 
methods, fikth edition, 2008 

 Skripta universitare për konstruksione arkitektonike 

 
 

4. Emërtimi:  MATEMATIKA NE ARKITEKTURË 
 

Përmbajtja 
 
Në këtë kurs studentët do të fitojnë njohuri nga fushat matematikore të cilat u nevojiten për të 
zhvilluar konceptin e gjeometrisë arkitektonike dhe për të aplikuar aparatin matematikorë në 
inxhinieri. Lënda do të trajtoje temat si : bashkësitë numerike në shqyrtimet dhe prezantimin e 
kuptimeve tjera si nga algjebra ashtu edhe nga analiza matematike, matricën  dhe përcaktorëve si 
dhe vetit e përcaktorëve të cilat zbatohen për zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve, sistemet e 
ekuacioneve në forma dhe mënyra të ndryshme, kuptimin e vektorit, veprimet si lineare ashtu edhe 
jo lineare me vektor si dhe t’i zbatoi vetitë e veprimeve me vektor në shkencat mekanikës teknike, 
forma të ndryshme të ekuacionit të rrafshit të drejtëzës në hapësirë si dhe pozitat reciproke të 
tyre,etj. 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Pas përfundimit të këtij kursi /lënde mësimore/ studenti do të jetë në gjendje që të përdor dhe të 
kuptojë drejt nocionet e matematikës së lartë, me qëllim që ato njohuri t’i ndihmojnë si aparat 
ndihmës në lëndët në të cilat është i domosdoshëm përdorimi i matematikës. Studenti  duhet të 
jenë në gjendje:  



 

 

 Të zbatojnë bashkësitë numerike në shqyrtimet dhe prezantimin e kuptimeve tjera si 
nga algjebra ashtu edhe nga analiza matematike, 

 Të njoh kuptimin e matricës dhe përcaktorëve si dhe të vërtetojë vetit e përcaktorëve të 
cilat zbatohen për zgjidhjen e sistemit të ekuacioneve, 

 Të zgjidh sistemet e ekuacioneve në forma dhe mënyra të ndryshme, 

 Të njoh kuptimin e vektorit, veprimet si lineare ashtu edhe jo lineare me vektor si dhe ti 
zbatoi vetit e veprimeve me vektor në shkencat mekanikës teknike,  

 Të paraqes forma të ndryshme të ekuacionit të rrafshit të drejtëzës në hapësirë si dhe 
pozitat reciproke të tyre, 

 Të ndërtojë vargje kur janë dhënë kufizat e përgjithshme të tyre, 

 Të zbatoi vetit e vargut aritmetik dhe gjeometrik në zgjidhjen e problemeve të 
ndryshme,  

 Të paraqes grafikisht funksionet themelore elementare,  

 Të zbatoi limitin e funksionit për të përcaktuar vazhdueshmërinë e funksionit, 

 Të nxjerr derivatin e funksioneve elementare dhe në bazë të vetive të derivatit të gjejë 
derivatin e secilit funksion, 

 Duke u bazuar në derivatin e funksionit të shqyrtoi dhe të paraqes grafikisht funksionet, 

 Të gjejë integralin e pacaktuar për disa klasa të funksioneve,  

 Të zbatoi integralin e caktuar në zgjidhjen e disa problemeve nga gjeometria dhe 
mekanika. 

 
Literatura baze qe do te shfrytezohet ne lende 
 

 Fevzi Berisha - Abdullah Zejnullahu: Matematika - për arkitekturë, 1996, Prushtinë 

 Fevzi Berisha: Përmbledhje detyrash të provimit nga matematika 1, 2, Prishtinë 2006.  

 Ejup Hamiti – Matematika I, II. Elektro - Prishtinë  

 Isak Hoxha – Matematika I, I Ndërtimtari, Prishtinë  

 Ismet Dehiri – Matematika I, I Fakultet Teknik, Prishtinë  

 Përmbledhje të ndryshme të detyrave  

 Interneti  
 

 
5. Emërtimi:  GJUHA ANGLEZE 

 
Përmbajtja  
 
Lënda e gjuhës angleze zhvillon aftësitë e leximit, të folurit, shkrimit dhe të dëgjimit dhe prezanton 
gramatikën në një mënyrë e cila ofron ushtrime dhe tejkalimin e problemeve të zakonshme në 
strukturë dhe aplikimin e kohëve. Poashtu zhvillon dhe pasuron fjalorin teknik profesional te 
Arkitekturës. Lënda përmban tema të ndryshme nga jeta e përditshme, kultura dhe tekste autentike 
të cilat kanë për qëllim ngritjen e nivelit të leximit dhe kuptimit te komunikimit gojor dhe me shkrim 
nëpërmjet aktiviteteve të ndryshme, prezantime, ese, punime seminarike, fjalori, dëgjimi, diskutimi 
etj. 

 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Objektiv i lëndës është që të:  

 Rrit aftësitë e studentëve në lexim, shkrim, dëgjim dhe komunikim në të folur, 

 Të rrit aftësinë e komunikimit të studentëve në gjuhën angleze në të folur dhe shkrim,  

 Të pasurojnë fjalorin e tyre përmes leximit të pavarur dhe dëgjimit të gjuhës angleze, 



 

 

 Të fitojnë njohuri në gramatikë duke mësuar dhe praktikuar gramatikën në kontekst, 

 Të pasurojnë fjalorin me terminologji teknike duke shkruar dhe përdorur fjalë te 
shkruara, transkriptuara dhe te komentuara ne gjuhen angleze, si dhe te përkthyera në 
gjuhen shqipe, 

Pas përfundimit të mësimit, studenti do të:  

 Ketë aftësi të të folurit, dëgjuarit,shkrimit dhe leximit të cilat mundësojnë forma efikase 
të komunikimit në situate reale të nivelit akademik, 

 Të përceptojë stilet e gjuhës angleze,  

 Të komunikojë me njerëz të profileve të ndryshme, 

 Të kuptojë terminologjinë teknike,  

 Të jenë më të lirë në hartimin e projekteve të ndryshme teknike ne gjuhen angleze,  

 
Literatura bazë  që do të shfrytezohet në lëndë 
 

 New Headway Advanced Student’s Book (2007). Oxford University Press. Oxford UK.  

 Oxford Dictionary. Oxford University Press. Oxford UK.  

 Hulumtimi I internetit për materialet me shkrim si dhe Revista e broshura profesionale.  
 

 
VITI I – SEMESTRI II 
 
Obligative  
 

1. Emërtimi:  MATERIALET NË ARKITEKTURË 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Në këtë lëndë do të bëhet njoftimi I studentëve me grupacionin e materialeve më të rëndësishme si 
dhe fenomeneve fizike ndaj të cilave objekti është I nënshtruar. Duke rishikuar se si punon secili 
material I përzgjedhur, vëmendje e posaçme I kushtohet reagimit të materialit ndaj ujit, lagështisë si 
dhe vetitë termike të materialit. Duke u informuar për vetitë e materialeve, studentet e arrijnë të 
ndërgjegjësohen për potencialet e tyre, mundësitë dhe mënyrat e përdorimit të materialeve në 
objektet arkitektonike, si dhe roli I tyre i përgjithshëm për krijimin e komforit në objekt (ngrohjes, 
ajrosjes, ndriçimit dhe akustik). 
Temat e trajtuara në kuadër të këtij kursi janë: marëdhënja reciproke e rrethinës, objektit dhe 
materialit; zgjedhjet dhe llojet e komforit- nxehtësisë, ajrosjes, ndriçimit, akustikes; klasifikimi I 
materialeve; natyra e materialeve -karakteristikat fizike elementare; sjellja e materialit në raport me 
ujin, vetitë termike dhe mekanike; ndryshimet e materialeve; guri dhe materialet nga guri; tulla dhe 
materialet nga tullat; materialet lidhëse, çimento, betoni; druri dhe materialet nga druri; metalet; 
qelqi; polimeret dhe masat plastike; materialet mbrojtëse; materialet kompozite. 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Në fund të kursit studenti do të: 

 Përvetësoj informacionet bazë për terminologjinë dhe materialet në arkitekturë, 

 Ndërgjegjësohet për karakteristikat themelore dhe potencialet e materialeve, 

 Kupton mundësitë që ofrojnë materialet dhe si ndikojnë ato në aspektin gjithëpërfshirës 
në objekt, 

 Kupton çfarë domethënie ka komfori në objekt, 



 

 

 Studenti  fiton aftësitë se si mundet përmes analizave të ndryshme të verifikojë rastet 
konkrete në praktikë, 

 
Literatura bazë që do të shfrytezohet në lëndë 
 

 Teknologjia e Materialeve të Ndërtimit, Prof asoc. Fisnik Kadiu 

 Neil Jackson and Ravindra K. Dhir: Civil Enginering Materials 

 K.van Breugel: Simulation of hydration and formation of structure in hardening cement 
based materials 

 Lyons, A. materials for architects and builders, Butterworth – Heinemann, Oxford, 2002 

 Ballard Bell V.,Materials for architectural design, Laurence king Publishing, London, 2006 

 Szokolay S., Introduction to Architectural Science, Architectural Press, 2004. 
 
 

2. Emërtimi:  ELEMENTET E PROJEKTIMIT 
 
Përmbajtja 
 
Në këtë kurs do të bëhet njohja e studentëve me elementet bazike të projektimit dhe 
kompozicionin, strukturën e projekteve arkitektonike, dimensionimin, masat dhe proporcionet, 
analizën arkitekturore, logjikën e organizimit të hapësirës, elementet e programit arkitektonik dhe 
formësimin e hapësirës për përdorim real. Në kuadër të elementeve projektuese, temat e trajtuara 
do të jenë: elementet, shenjëzimi, raporti, konteksti, koncepti, forma, aktiviteti, simulimi, diagrami, 
organizimi, utilizimi, lidhjet dhe komfori. Ushtrimet do të zhvillohen me tema praktike.  
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Nëpërmes dy projekteve të veçanta dhe ushtrimeve, studenti fiton aftësi për të menduarit e 
pavarur, këndvështrimit analitik dhe zhvillimit të aftësive grafike dhe formësuese të zgjidhjeve të 
veta arkitektonike me qëllimin që të tregoje mundësinë e realizimit nëpërmes programeve 
arkitektonike, skicave, konceptit deri te zgjidhjet arkitektonike. 
Metodologjia e punës do të jetë organizimi i punëtorive, projekteve, ligjëratave, diskutimeve, 
kritikave, prezantimeve dhe konsultimeve. Rëndësi do t’i  jipet stimulimit pozitiv dhe atmosferës në 
mes vet studentëve dhe në relacionin student-profesor.  

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Le Corbusier: Modulor 2. London, Faber, 1955, originally published as Le Modulor II, 
Paris, 1955 

 Le Corbusier: Drejt arkitektures se vërtetë (1923) 

 Francois De Pierrefeu Le Corbusier: Shtëpia Bashkëkohore e denjë për njerëzit. 

 Le Corbusier: Talks with students. New York, orion press, 1961, 83 p. 
 

 
3. Emërtimi:  PERSPEKTIVA GJEOMETRIKE 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs do te zhvilloje te studentet zhvillimin e mendimit logjik dhe kreativ, aftësive gjithëpërfshirëse 
për leximin tredimensional profesional dhe kompetent të hapësirës dhe zhvillim të aftësive 
imagjinatave. 



 

 

Temat të cilat do të shqyrtohen gjatë ligjëratave janë: format gjeometrike arkitektonike (trupi, 
sipërfaqja dhe kompozicioni I tyre) të vëzhguara në praktike dhe të shfrytëzuara për definimin e 
konstruksioneve arkitektonike dhe elementeve ndërtimore (enterier dhe eksterier) si dhe me 
metodat që përdorën për paraqitjen dydimensionale të përfituara me rrezet e përbashkëta paralele 
dhe kërkesave të teknologjisë bashkëkohore SAAD. 
Gjatë ushtrimeve do të i jepet theks të veçante aplikimi produktiv te njohurive të arritura nga 
ligjëratat, me ane të zgjedhjes së detyrave konkrete në fushën e gjeometrisë, të marra nga praktika 
arkitektonike – urbanistike. 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi kryesorë i këtij kursi është njohja e studentit me format gjeometrike arkitektonike dhe 
zhvillimit të tyre në praktike dhe definimit të elementeve konstruktive të enterierit dhe eksterierit. 
Njohja e studentëve me mënyrat e paraqitjes së elementeve ortogonale dhe tredimensionale. Arritja 
e të kuptuarit të formave gjeometrike arkitektonike, veprimeve konstruktive për të arritur format e 
dëshiruara, dhe paraqitja e tyre në dimension ortogonal dhe 3D. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Anagnosti, P. (1986) Gjeometrija descriptive, liber shkencor, Beograd,  

 Potmann, H. Asperl, A. Hofer, M. & Kilian, A. (2007) Architectural geometry, Bemntley 
Institute press, Exton, Pennsylvania – USA. 

 Flamur DOLI, Gjeometria Deskriptive, Prishtinë, 1990  

 Flamur DOLI, Perspektiva gjeometrike, Prishtinë, 1997  

 B. QURÇIQ, Vizatim teknik me Gjeometri deskriptive, Prishtinë 1983  

 Si dhe e gjithë literatura tjetër nga kjo lëmi 
 
 

4. Emërtimi:  HISTORIA E ARKITEKTURES DHE ARTIT 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Përmbajtja e këtij kursi do të mbërthejë këndvështrimet artistike dhe teoritë e tyre eksplicite, duke 
përfshirë veprat artistike dhe pjesët e kulturës materiale dhe pamore që nga parahistoria deri te 
shekulli I ri. Paraqitja kritike do të prek problemet që analizohen nga një varg shembujsh: arti ne 
identitetin kulturor, arti dhe politika, arti dhe shtresat shoqërore, arti dhe historia, arti dhe shkenca. 
Qëllimi I lëndës është që studentet të njihen me bazat e historisë së artit që mbërthejnë aspekte 
teorike të studimit të artit. Qëllimi I kursit është që studentet të aftësohen të vlerësojnë vet 
periudhat historike të zhvillimit të artit, përshkrimin dhe analizën e veprave artistike të autorëve të 
njohur përmes dy kanaleve: përmes analizës së veprës artistike dhe interpretimit të procesit historik. 
Mësimin e përbejnë ligjëratat të cilat përcjellin problematika të ndryshme. Çdo temë përmban 
shumë pikëpamje të mësimit, analiza të rasteve, komunikim interaktiv dhe diskutime. Metoda 
kryesore e mësimit është zgjimi I interesave personale të studentëve për çështje artistike të cilat 
konsiderohen nga ana a tyre që janë të domosdoshme për zhvillimin e kurseve të tjera vijuese gjatë 
studimeve. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Aftësimi I studentëve për vështrim dhe interpretim në kontekstin historik. Këto njohuri do të kenë 
ndikim në studimet e përgjithshme të arkitekturës për studentet pasi qe ata do të mund të sjellin 



 

 

vendime për aspektet estetike, vizuale, socio-kulturore të arkitekturës dhe arteve pamore si dhe të 
reflektojnë për punimet e tyre artistike vetanake. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 H. V. Jonson, Historija e artit (2005) 

 Neil Macgregor, A History of the world in 100 objekt (London: The British Museum) 

 Eric Fernie (ed), Art Hystory and its methods - A critical Anthology (London: Phaidon, 
1996) 

 
 
5. Emërtimi:  KONSTRUKSIONE ARKITEKTONIKE 2 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Kjo lëndë si vazhdimësi e lëndës konstruksione 1, ka qëllimin primar njohjen me terminologjinë bazë, 
principeve dhe elementet e materializimit të kulmeve të objekteve dhe fenomeneve fizike të cilave u 
nënshtrohen kulmet. Përmes mësimit në fushën përkatëse, studentët do te përvetsojne logjikën e 
projektimit dhe mënyrën e ndërtimit të konstruksioneve të kulmeve në objekte dhe konstruksioneve 
masive në sistemin e ndërtimit. Temat që do të diskutohen gjatë mbajtjes së këtij kursi janë: kulmet 
e pjerrëta nga druri, konstruksionet tradicionale të kulmeve nga druri, kulmet e thjeshta dhe kulmet 
me varëse, konstruksionet tradicionale të kulmeve të drurit me karrige të drejta dhe pjerrëta, 
konstruksionet tradicionale të konstruksioneve të kulmeve me mbajtës në formë grilash, një ujore 
dhe kulmet e ndërlikuara, konstruksionet bashkëkohore të kulmeve të drurit, mbulimi I kulmeve të 
pjerrëta, shtresat bazë dhe përmbajtja e mbulesës, mbulesat- materiali për mbulim, ndarjet, 
ndërprerjet e mbulesave, ollukët, detalet, kulmari I kulmeve, dritaret e kulmeve, oxhakët, vertikalet 
ventiluese, materializimi I nenkulmit, shtresat  dhe izolimet, etj. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi kryesor është që të arrihet informimi dhe aftësimi i studentëve që në kuptimin praktik 
nëpërmes të ushtruarit të kuptojnë logjikën e ndërtimit dhe projektimit të konstruksioneve të 
kulmeve në objekte të vogla dhe sisteme konstruktive massive. 
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Branislav Zegarac: Konstruksionet tradicionale dhe moderne të kulmeve të drurit, 
Beograd, 2007 

 Wolfgang Brennecke, Heiko Folkers, Friedrich Haferland, Franc Hart: Atlasi I 
konstruksioneve te drurit- kulmet e pjerrta, 1990 

 Eberhard Schunk, Hans Jochen Oster, Rainer Barthel, Kurt Kiessl: Roof construction 
manual – Pitched roofs, Basel, Birkhauser – publishers for architecture, 2003. 

 
 

Zgjedhore 
 
 

6. Emërtimi:  HYRJE NE DIZAJN ENTERIERI 
 
Përmbajtja e lëndës 



 

 

 
Ky kurs është një njoftim me profesionin e dizajnuesit të enterierit. Studentët do të njoftohen me 
procesin e dizajnit, me fjalorin bazik të dizajnit të enterierit me mënyrat e ndryshme të teknikave 
prezantuese. Poashtu do të fitojnë njohuri për praktikat profesionale dhe pergjegjsitë, burimet 
tregtare dhe do të diskutohen vlerat e kompanive dizajnuese. Nëpërmes serive të projekteve do të 
diskutohen dhe eksplorohen puna e dizajnuesve të njohur të enterierit, dhe në këtë mënyrë 
studentët do të fillojnë të identifikohen me stilet të cilat u përgjigjen atyre personalisht. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi i këtij kursi është që studentet t’i përgatisë për kurset tjera në fushën e dizajnit të enterierit 
si dhe t’u jap atyre një njohuri më të gjerë në lidhje me mënyrat, mundësitë dhe trendët që 
zhvillohen në këtë lami. Studenti në fund të këtij kursi do të aftësohet të dalloj stilet e ndryshme të 
dizajnit, të krijojë një mendim kritik dhe të zhvilloj stilin personal.  

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Lydia Sloan Cline, Architectural Drafting for Interior Designers , 2014 

 Diana Bennett Wirtz Kingsley, Hand Drafting for Interior Design , 2014 

 Linda O’Shea, Chris Grimley, Mimi Love, Everything interior designers need to kno every 
day, 2013 

 

 
7. Emërtimi:  CAD 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
CAD (Computer Aided Drafting) është program fleksibil për projektim dhe dizajnim, e aplikuar në 
fusha të ndryshme teknike. Projektimi në fushat inxhinierike është lehtësuar dukshëm me aplikimin 
e programeve CAD, duke mundësuar precizitet më të madh në punë; modifikim më të lehtë të 
projekteve; dhe efikasitet, sidomos në projektet në të cilat duhet bërë përsëritje të planeve 
/vizatimeve. Me ndihmën e kësaj lënde arrihet të krijohen projekte / vizatime të prezantuara, të 
përdoruara, si të tilla të mund të printohen, dhe lehtë të shkëmbehen me profesionist te tjerë 

 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Pas përfundimit të këtij kursi /lëndë mësimore/ studenti do të jetë në gjendje t’i kuptojë principet 
themelore të CAD sistemeve edhe të punon vizatime vektoriale dydimensionale apo modele tri-
dimensionale bazike ne programin AutoCAD 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet ne lëndë 
 

 Byrnes, D., (2011), AutoCAD 2012, John Wiley&Sons, Inc.  

 Gindis, E., (2012), Up and Running with AutoCAD, Elsevier Inc.  

 Scott Onstott, Autocad 2015 and Autocad LT 2015 Esentials, 2014. 
 

 
 
VITI II – SEMESTRI III 

http://www.ribabookshops.com/search/+Lydia+Sloan+Cline+/
http://www.ribabookshops.com/search/+Diana+Bennett+Wirtz+Kingsley+/


 

 

 
Obligative 
 

1. Emërtimi:  OBJEKTET E BANIMIT 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs do të ofroj njohuri studentëve për projektimin e objekteve të cilat kryejnë funksionin e 
banimit. Do të njoftohet me standardet për projektim të këtyre objekteve, hapësirave karakteristike, 
funksionet elementare të hapësirave, orientimin e tyre duke analizuar mikroklimën e vendit ku 
ndërtohen dhe shfrytëzimin e beneficioneve të orientimit hapësinor. Do të njoftohen poashtu me 
standardet për ndërtimin e objekteve të banimit, duke shfrytëzuar hapësira minimale dhe duke 
shfrytëzuar hapësira shumë të mëdha. Studentëve do të u ofrohet njohuri edhe për llojet e 
objekteve të banimit duke filluar nga ato individuale, kolektive, konvikteve, shtëpive të pleqve, 
hoteleve, moteleve, e llojet të ndryshme me funksione fleksibile që mbërthejnë në vete edhe 
banimin. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi primare i këtij kursi është që studenti të fitojnë njohuri  mbi elementet e projektimit të 
objekteve të banimit. Të jetë i aftë që të shqyrtojë dhe analizojë komponentët arkitektural në vepra 
arkitekturale të tjera si parakusht për nisjen e veprimtarisë vetanake. Të kuptojë problematikën e 
organizimit themelor funksional të hapësirave të dedikuara për banim. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Vladimir Lojanica, Banimi- njesite tematike, Fakulteti I arkitektures, Beograd, 2013, 

 Knezevic – Kordis, Stambene i jave zgrade, Tehnicka knjiga, Zagreb  

 Prof. Dr. Rajka Mandic, Projektovanje 2 , Arhitektonski Fakultet u Sarajevu, 

 James Steele, Architecture in process, Academy Editions 

 Floor plan manual housing, Birkhauser, 

 Klaus-Peter Gast,  

 Living  plans (new koncept for avance living), Birkhauser 
 
 

2. Emërtimi:  MEKANIKA DHE REZISTENCA E MATERIALEVE 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Kjo lëndë ndihmon definimin elementet e lidhjeve të objekteve arkitektonike, ofron njohuri për 
natyrën, ndarjen dhe madhësinë e forcave që I kundërvihen veprimeve të ngarkesave  dhe 
deformimeve të elementeve. Mësimi nga kjo lëndë mundëson që të definohet në mënyrë të rregullt 
presioni I elementeve dhe lidhjeve konstruktive, ashtu që ato mund të dimensionohet në mënyrë që 
t’i përcjellin ngarkesat në elementet përcjellëse të afërta si parakusht për formimin e sistemit stabil. 
Temat që do të trajtohen gjatë këtij kursi janë: sistemi I materialeve, statika e pikës materiale, 
kushtet për ekuilibrim dhe forcave të baraspeshës, statika e trupit rrethor të lirë- kushtet për 
ekuilibrim dhe forcave të baraspeshës, pozita e rezultantës, hyrje në statiken e mbajtësit, struktura 
dhe ndarja e mbajtësve linear, definimi dhe përllogaritja e forcave të brendshme, mbajtësit e 
sistemit të traut të thjeshtë dhe konzolës, mbajtësit poligonal, mbajtësi I gerberit, mbajtësit në 
forme grilash, forcat në shkopinjtë e grilave, metoda e nyejve dhe prerjeve, karakteristikat 
gjeometrike të prerjes, momentet statike dhe momentet e inercionit, ndryshimi I momentit të 



 

 

inercionit para rotacionit të sistemit kordinativ, momentet kryesore të inercionit, definimi I presionit, 
llojet e tendosjes, tendosja aksiale, presioni normal, deformimi I shkopit aksial të tendosur, tendosja 
termike, dimensionimi dhe kontrolli I tendosjes, lakimi I pastër I drejtë, hipoteza e prerjeve të 
rrafshëta, shpërndarja e presioneve normale, dimensionimi para lakimit të drejtë,lakimi I drejtë nga 
forcat, deformimi I mbajtësve të tendosur ne lakim, përcaktimi I devijimit të linjës së mbajtësit, 
lakimi I pjerrët, dhe lakimi I pjerrët nga forcat, shtypjet dhe shtypjet normale, aksi neutral, shtypja 
ekscentrike ose tkurrja, shprehja për shtypjet dhe shtypjet normale, aksi neutral, prerja kryesore, 
stabiliteti I trarëve nën ndikimin e shtypjeve, rastet bazë të shqyrtimit, shtypja kritike, dimensionimi I 
trarëve, ushtrimet dhe detyrat për provimin final. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në gjendje që të përdor dhe të kuptojë drejt 
nocionet themelore të mekanikës së trupave të ngurtë, rezistencës së materialeve, statikës së 
ndërtimit, stabilitetit të elementëve strukturorë dhe dinamikës së strukturave, ashtu që sa më lehtë 
të përballojë detyrimet që e presin gjatë dhe pas studimeve themelore.  
Studenti duhet të jetë në gjendje që:  

 Të njoh përkufizimet mbi kuptimet themelor që përkufizohen në teorinë e strukturave.  

 Të dijë diagramet e forcave të prerjes, të caktojë karakteristikat gjeometrike të prerjeve.  

 Të jetë në gjendje të llogaris dhe zgjidhi sistemet të thjeshta statikisht të caktuara dhe të 
papërcaktuara dhe të bëj dimensionimin e tyre.  

 Të njoh kuptimin e forcës kritike dhe metodat që zbatohen për llogaritjen e forcës kritike 
 

Literatura baze qe do te shfrytezohet ne lende 
 

 Misin Misini: Teoria e strukturave - leksione të shkruara, FNA, Prishtinë ,2010  

 F. Jagxhiu: Mekanika I (statika), Prishtinë,1995  

 F. Jagxhiu: Rezistenca e materialeve I,II Prishtinë,1997  

 Musa Stavileci: Teoria e strukturave – stabiliteti, Prishtinë, 2003  

 
 
3. Emërtimi:  KONSTRUKSIONE ARKITEKTONIKE 3 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs do të ofrojë njohuri relevante që do të shpinin drejt zgjidhjes së problemeve konkrete dhe 
nevojave për konstruksionet arkitektonike, si dhe përmbajtjet teknike që zhvillojnë shkathtësitë e 
studentëve për kuptimin dhe hartimin e planeve zbatuese për tipologji të ndryshme të objekteve, 
sipas standardeve dhe kodeve të ndërtimit dhe teknologjive të reja në ndërtim, si: hyrje në 
teknologjinë e ndërtimit, elementet konstruktive – shkallët (forma, funksioni, dimensione, llogaritja) 
, rampat, ashensorët, dyshemetë dhe plafonët e lëshuar, dyert dhe dritaret, fasadat, etj 

 
Qellimi dhe rezultatet e pritura 
 
Rezultatet e pritura të nxënies: 

1. Të fitojnë njohuri mbi konstruksionet arkitektonike; 
2. Të njoftohen për aplikimin e standardeve dhe kodeve në ndërtimtari; 
3. Të aftësohen për të menduar në mënyrë konstruktive gjatë sajimit të planeve zbatuese; 
4. Të aftësohen në lëmin infografike për projektet; 
5. Të aftësohen për aplikimin e projekteve arkitektonike dhe konstruktive të qëndrueshme. 
 



 

 

Literatura bazë që do të shfrytëzohet në  lëndë 
 

 Ilija Papanikolla, Konstruksionet Arkitektonike,1&2,Tiranë;  

 Djuro Peuliq, Konstruktivni Elementi Zgrada,Zagreb;  

 Francis D.K. Ching, Building construction illustrated, USA;  

 Francis D.K. Ching and S.R. Winkel, Building Codes Illustrated. 
 

 
4. Emërtimi:  PROJEKTIM URBANISTIK 1 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs do t’u mundësojë studentëve të kuptuarit e koncepteve themelore të dizajnit urban përmes 
mësimit teorik dhe analizës së fenomeneve të urbane brenda një konteksti social, ekonomik dhe 
mjedisor. Qëllimi I këtij kursi është kuptimi  gjithëpërfshirës I strukturimit të fenomenit të qytetit, 
zhvillimit të tij dhe transformimeve, të njohurit me karakteristikat bazë, prerjet dhe format e 
hapësirave të qytetit, ndërlidhmëria e kontekstit natyrore, shoqëroro-ekonomik, dhe teknologjik me 
dimensionin arkitektonik të rrethinës urbane.  
Mësimi zhvillohet në drejtimin e marrjes së informacioneve ne lidhje me fenomenin e qytetit, rolin e 
tij dhe pozicionin në kontekst të shoqërisë, teknologjisë dhe ambientit jetësor. Gjatë ligjëratave 
theksohet lidhmëria në mes qytetit dhe arkitekturës përmes studimit të formës dhe elementet 
hapësinore të qytetit, si dhe procesit që ndikon direkt dhe indirekt në hapësirën urbane dhe 
shoqërinë. 
Duke konsideruar bashkësitë kyçe hapësinore dhe kohore/ bashkësitë historike, studenteve u jepet 
një fotografi gjithëpërfshirëse shumështresore e nyejve bashkëkohore të qytetit. 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Kuptueshmëria kritike e qytetit, formimit të tij, rolit dhe transformimit. Vendosja e ndërlidhjes mes 
strukturës urbane, aktiviteteve shoqërore, kuptimi I prerjeve aktuale, trendëve bashkëkohore, 
vizioneve dhe efekteve që mund të vijnë në shprehje nga (dis) kontinuiteti I hapësirës urbane. 
Rezultatet e pritura të nxënies janë:  

 Përmes njohurive teorike dhe hulumtimit të problemeve konkrete në qytetet e Kosovës 
do të përvetësojnë konceptet themelore të dizajnit urban dhe kontekstin në të cilin 
zhvillohet,  

 Dizajni i hapësirës urbane si proces krijues; dimensionet dhe objektivat e dizajnit urban,  

 Kuptimi i hapësirës publike dhe peizazhit urban, dimensionet fizike dhe sociale, 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Carmona, Tiesdell: Urban Design Reader,  

 Carmona, Heath, Oc, Tiesdell: Public Places, Urban Spaces, The dimensions of Urban 
Design, architectural Press, First Edition 2005  

 Jan Gehl: Life between Buildings, Arkitektens Forlag, Fourth Edition 2001  
 
 

5. Emërtimi:  DIZAJN ENTERIERI 1 
 
Përmbajtja e lëndës 
 



 

 

Ky do të jëtë një kurs në të cilin studentët do të aplikojnë aftësitë e tyre, njohuritë dhe të kuptuarit e 
procesit të dizajnit të enterierit nga objektet e vogla rezidenciale deri te objektet komerciale. Fokusi 
do të vendoset në marrëdhënjet në mes të elementeve të dizajnit dhe principeve, organizimit 
hapësinor dhe renditjen, antropometrinë njerëzore dhe zgjidhjen konceptuale të problemit në 
hapësirën tredimensionale. Kursi i dizajnit të enterierit do të zhvillojë vetëdijësimin e aspektit të 
dizajnit të studentet dhe do t’i sjell ata te stili i tyre individual. Ata do të transformohen në 
komunikatore efektiv dhe kreativ dhe do të mësojnë si të vizuelizojne dhe komunikojnë konceptin. 
Temat që do të trajtohen gjatë këtij kursi do të jenë të ndërlidhura me hapësirat e enterierit të 
hapësirave të banimit, funksionet e tyre, hartimin e planit të punës për dizajnimit e enterierit, 
identifikimin e nevojave të klientëve, si ndikohet stili nga trendët në zhvillim, llojet e stileve, etj 

 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Pas përfundimit të këtij kursi nga studentët pritet që të kenë njohuritë e mjaftueshme dhe të kenë 
identifikuar stilin e tyre personal për krijimet të reja dhe dizajnime të hapësirave të enterierit  të 
objekteve të banimit  duke koordinuar anën funksionale dhe artistike krijuese për të arritur nivele të 
pranueshme të punëve ne aspektin profesional 
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Myquillyn Smith: The Nesting Place: It Doesn't Have to Be Perfect to Be Beautiful 
Hardcover – April 29, 2014 

 Karla Nielson, David Taylor, Interiors, 2010 

 Julie Carlson, Remodelista, 2013 

 Deborah Needleman, Sara Rufin Costell, Dara Caponigro, A room by room guide to 
creating a home that makes you happy, 2008 

 
 
Zgjedhore 
 

6. Emërtimi:  TRASHEGIMIA KULTURORE 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs do të ofrojë njohuri për objektet tradicionale dhe strukturave historike bazuar në 
hulumtimet e mëhershme, dokumentacionit, specifikimin dëmtimeve, gjurmëve të periudhave të 
ndryshme dhe determinizmit të metodave intervenuese. Studentët do të bëjnë analiza të 
ambienteve historike të Kosovës dhe do të prezantojnë teknikat dhe idetë e tyre për konservimin e 
objekteve historike. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Ky kurs do të fokusohet në ofrimin e njohurive për shkatërrimin e materialeve ndërtimore të 
objekteve historike dhe teknikave relative mbrojtëse të materialeve të ndryshme si konservimi i 
gurit, drurit, etj. Poashtu kursi do të ofrojë njohuri për konservimin e arkitekturës 
vendore/vernakulare dhe shqyrtimin e mënyrave për dizajnimin e objekteve të reja në ambientet ku 
gjinden objektet historike. Poashtu do të trajtojë edhe metodat e reja për konservimin e objekteve 
historike. Kursi do të përmbajë edhe studimin e kuartit historik të Prizrenit, hulumtimin fotografik te 
monumenteve dhe pronave të tjera kulturore në hapësirën përkatëse duke dërguar në propozimet 
konkrete për konservimin dhe mirëmbajtjen  e hapësirave historike 
 



 

 

Literatura baze që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Derek Gilman, The idea of cultural heritage, 2010 

 J.H. Stubbs, E.G.Makas, Architectural Conservation in Eurpo and Americas, 2011 

 Feliden, M.Bernard, COnsercation of Historic Buildings, Butterworth Scientific, London, 1992 
 
7. Emërtimi:  FIZIKA E NDERTIMIT 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs do të mundësojë zgjerimin e njohurive fundamentale nga lëmia e fizikës në Arkitekturë, 
gjegjësisht Fizikës së ndërtimit, me theks të veçantë në transferimin e nxehtësisë dhe lagështisë në 
komponentët e ndërtesës, kërkesat nga pikëpamja e difuzionit të avullit të ujit si dhe nxërja e 
njohurive fondamentale mbi izolimi zanor dhe akustikën e ndërtesave. 

 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të jenë aftësuar të zgjidhin problemet e fizikës 
ndërtimore të cilat paraqiten gjatë fazës së projektimit dhe gjatë ndërtimit të objekteve. Studentët 
njoftohen më hollësisht me mënyrën e arritjes së zgjidhjeve me të cilat arrihet performansa e 
objektit, ne përputhje me të gjitha kërkesat e parashtruara nga shfrytëzuesi, si në aspektin e 
komforit termik, difuzionit të avullit, izolimit zanorë dhe akustikës në raport me kushtet specifike të 
ambientit apo mënyrës së shfrytëzimit të objektit. Të gjitha këto duke i mbështetur me metodat 
llogaritëse me të cilat verifikohet rregullsia e zgjidhjeve të parapara me projekt dhe harmonizimi i 
tyre me regulativat relevante. 
 
Literatura baze që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 P. Hoxha & T. Eftimi: FIZIKA E NDËRTIMIT 1& 2, Shtëpia Botuese Tiranë, 1991 

 Carl-Eric Hagentoft, Introduction to Building Physics Paperback –2001  

 Hugo S. L. C. Hens, Building Physics: Fundamentals and Engineering Methods with Examples 
and Exercises Paperback- 2007  

 
VITI II – SEMESTRI IV 
 
Obligative 
 

1. Emërtimi:  OBJEKTET E EDUKIMIT  
 

Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs ka për qëllim që përmes ligjëratave dhe mësimit teorik të ofrojë njohuri tek studentet për 
procesin e analizimit dhe projektimit specifik të objekteve të dedikuara për shkollim dhe arsim. Duke 
mësuar për analizimin e rrethanave dhe kushteve shoqërore dhe kontekstit të ri te krijuar për 
metodologjitë aktuale të zhvillimit të mësimit dhe procesit të edukimit, si dhe faktorët tjerë që 
ndikojnë në kompozicionin arkitektonik të këtyre objekteve  studentet do të mësojnë të projektojnë 
objektet e edukimit dhe formësojnë konceptin e tyre hapësinorë. Temat që do të trajtohen në këtë 
lëndë janë: historiku dhe zhvillimi I objekteve të edukimit, kërkesat funksionale dhe hapësinore, 
elementet, organizimi, struktura, analizimi i shembujve antologjik nga praktika bashkëkohore, 
ndikimet e aspekteve të ndryshme psikologjike pedagogjike si dhe roli I arkitektit në implementimin 
e këtyre ndikimeve. 

http://www.amazon.co.uk/Carl-Eric-Hagentoft/e/B00J6SP54I/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Hugo+S.+L.+C.+Hens&search-alias=books-uk&text=Hugo+S.+L.+C.+Hens&sort=relevancerank


 

 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Studentë pas këtij kursi do të jenë të aftë të zhvillojnë mendimin kritik dhe analitik, aftësinë qe 
dijeninë e fituar  ta zbatojnë në proces të projektimit, dijeni për veprat arkitektonike antologjike dhe 
bashkëkohore ne fushat specifike të cilat kanë arritur nivelet më të larta të standardeve, dijeni për 
potencialet e reja teknologjike, dijeni për tendencat e fundit ne arkitekture,   
 
Literatura baze qe do te shfrytezohet ne lende 
 

 Arkitektura e objekteve shkollore, Z. Bajbutovic, Svjetlost, Sarajevo 

 Architecture of schools: the new learning environment, M. Dudek, Architectural press, 
Boston, 2000 

 Children spaces, M. Dudek, Architectural Press, Boston, 2005 

 Udhezime per programim, planifikim, dhe projektim te kopshteve te femijeve, H. Auf-
Franic, et.al./Zlatko Karac (ur.)Acta Architectonica, 2003, Zagreb. 

 

 
2. Emërtimi:  OBJEKTET ADMINISTRATIVE 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs ka për qëllim që përmes ligjëratave dhe mësimit teorik të ofrojë njohuri tek studentët për 
procesin e analizimit dhe projektimit specifik të objekteve të dedikuara për administratë. Duke 
mësuar për analizimin e rrethanave dhe kushteve shoqërore dhe kontekstit të ri të krijuar për 
organizimin e vendeve të punës si dhe faktorët tjerë që ndikojnë në kompozicionin arkitektonik të 
këtyre objekteve studentët do të mësojnë të projektojnë objektet administrative dhe formësojnë 
konceptin e tyre hapësinor. Temat që do të trajtohen në këtë lëndë janë te ndërlidhura me njohuritë 
dhe standardet kryesore që duhet ditur gjate procesit të projektimit të këtyre objekteve. 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Studentë pas këtij kursi do të jenë të aftë të zhvillojnë mendimin kritik dhe analitik, aftësinë që 
dijenit  e fituara t’i zbatojnë në proces të projektimit, dijeni për veprat arkitektonike administrative 
dhe bashkëkohore në fushat specifike të cilat kane arritur nivelet më të larta të standardeve, dijeni 
për potencialet e reja teknologjike, dijeni për tendencat e fundit në arkitekture,  që ndërlidhen me 
këto objekte.  
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 R. Hascher, S. Jeska, B. Klauk – a Design Manual – Office buildings 

 M. Pavlovic, Njohurite baze dhe rekomandimet per dimensionimet per projektimit 
modularë te objekteve administrative. 

 Peter C., Structur – Architecture, Architecture Engineering, 2000 
 

3. Emërtimi:  DIZAJN ENTERIERI 2  
 

Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs është studio e dytë në serinë e dizajnit të enterierit. Studentët do të njoftohen me 
programimin, specifikimin, kërkesat e kodeve dhe shfrytëzimin e sistemit të inventarit sipas 



 

 

planifikimit të objekteve të vogla komerciale. Fokusi do të jetë në procesin e dizajnit sipas 
planifikimit hapësinore dhe metodave, zgjidhjes së problemit, dhe aplikimit të teorisë së dizajnit 
specifike për ambientet e zyrave komerciale. Studentët do të njoftohen me teorinë e dizajnit të 
bazuar në fakte.   
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Në fund të këtij kursi studentët do të kenë njohuritë e mjaftueshme që i nevojitet për të 
implementuar dizajn të enterierit të hapësirave komerciale. Duke zhvilluar sensin e mendimeve 
kritike ata do të jenë në gjendje të bëjnë vlerësimin dhe përzgjedhjen e dizajnëve i cili do të këtë rol 
në rritjen e performances së personelit dhe njerëzve që do të shfrytëzojnë këto hapësira. Në mënyrë 
efektive do të analizojnë të gjitha aspektet psikologjike dhe sociale që paraqiten si faktorë ndikues 
në ambientet ku punohet. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Christine M. Piotrovksi, Elizabeth A. Rogers, Designing Commercial Interiors 

 Plunkett, Drew, Olga Reid, Detail in Contemporary Office Design, London, 2014. 

 Mary Lou Bakker, Space planning for commercial office interiors, 2012 
 

 
4. Emërtimi:  PROJEKTIM URBANISTIK 2 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Gjatë këtij kursi aktivitetet kryesore do të zhvillohen praktikisht me zhvillimin e projektit nga ana 
studentëve nën mbikëqyrjen e mësimdhënësve. Studentët, në bashkëpunim me mësimdhënësit, do 
të zgjedhin një qytet në Kosovë si lokacion të zhvillimit të projektit. Puna në projekt zhvillohet në 
grupe prej 4-6 studentëve e përkrahur nga mësimdhënësit dhe përkrahet nga ligjërata, udhëheqja e 
mësimdhënësve dhe punëtoritë e veçanta. Studentët do ta identifikojnë problemet ata do të 
punojnë në bashkëpunim me mësimdhësit dhe në dialog me banorët e zonës së zgjedhur. Lokacioni i 
projektit duhet do të identifikohet dhe të aprovohet nga këshilltarët jo më larg se 2 javë pas fillimit 
të semestri. Krahas kësaj do të hulumtohet mundësit e lokacionit dhe komunitetit i cili jeton ose 
punon aty. Do të studiohen problemet e banimit dhe relacioni me planet aktuale dhe ato të 
mëhershme 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi i kursit është të aftësojë studentët në dizajnin urban. Përqendrimi do të jetë në planifikimin 
dhe zhvillimin një zone - komuniteti Lokal. Në fund të kursit kandidatët do të jenë aftësuar për 
pjesëmarrje efektive në procesin e hartimit të një plani rregullues urban për një zonë/lagje të qytetit.  
Pjesëmarrësit kanë zhvilluar aftësitë dhe teknikën e hulumtimit në dizajnin urban dhe format e 
ndryshme të komunikimit të dizajnit. Pjesëmarrësit janë të gatshëm të aplikojnë në metodat e 
përshtatshme të hulumtimit dhe teknikën e dizajnit urban. Pjesëmarrësit kanë njohuri kontekstin 
institucional brenda të cilit zhvillohet procesi i planifikimit. Pjesëmarrësit kanë fituar njohuri të 
nevojshme dizajnin urban të një lagjeje/zone  

 
Literatura baze qe do te shfrytezohet ne lende 
 

 URBAN DESIGN COMPENDIUM, Urban Design Alliance&Lewlin Davis, London 2003  

 Simon Bell: Elements of visual design, SPON Press, Third Edition, 1993  



 

 

 Mike Biddulph: Introduction to Residential Layout, Architectural Press, First Edition, 
2007  

 
 
Zgjedhore  
 

5. Emërtimi:  INSTALIMET 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Në këtë kurs do të bëhet shqyrtimi I përgjithshëm I objektit arkitektonik dhe implementimi I rrjetave 
të instalimeve në objekte. Njohja e studentit me kërkesat e instalimeve të objekteve të funksioneve 
të ndryshme. Temat kyçe që do të diskutohën janë: pajisjet sanitare, projektimi I kanalizimeve te 
fekaleve, projektimi I sistemit te ujit, rrjetat e tjera te instalimeve (ngrohja, ventilimi, aklimatizimi, 
elektroinstalimet, liftet, mbeturinat), shfrytëzimi I energjisë solare, sinkronizimi I rrjetave të 
instalimeve, pajisjeve dhe inventarit në objektet arkitektonike. Ndërsa, praktikisht do te ushtrohet 
projektimi I ujësjellësit, kanalizimit të fekaleve për shtëpinë e banimit familjare më së paku dy 
etazhe, lidhja në rrjetin e qytetit, llogaritja hidraulike e ujësjellësit dhe kanalizimit, projektimi detal i 
enterierit të nyjës sanitare. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Arritja e njohurive bazike për rrjetat e instalimeve që mundësojnë komforin e domosdoshëm në 
objektet e ndryshme dhe hapësirave që është e domosdoshme për ti siguruar për funksionimin e 
tyre normal dhe funksionimin adekuat. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Kresimir Martinkovic, Përgatitja dhe realizimi I objekteve arkitektonike 1, Beograd 1994 

 Predrad Zrnic, Manual ndërtimor 5, Instalimet në ndërtesa, libër ndërtimtarie Beograd 
1990 

 Annie Pearce (Author), Yong Han Ahn (Author), HanmiGlobal Co Ltd (Author), 
Sustainable Buildings and Infrastructure: Paths to the Future 2012  

  

6. Emërtimi:  CAD 2 
 

Permbajtja e lëndës 
 
Ky kurs do të jetë vazhdimësi e CAD I, ku studentet do të shkon më tutje në përdorimin e Auto CAD- 
it duke krijuar setin e elemteneve konstruktive si situacionin, planin e ndarjes, demolimit, 
përfundimet e ndryshme të projektit, vendosjen e pajisjeve brenda objektit, inventarit, prerjet, 
lartësitë, detalet, etj. Poashtu do të bëhet hyrje në prezantimin 3D. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
Pas përfundimit të këtij kursi pritet që studentet të aftësohen për prezantimet e projekteve 
të tyre në formë tredimensionale. Qëllimi primar i këtij kursi është që studentet të 
aftësohen për paraqitjen e punimeve të tyre përmes software-it  
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 

http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Annie+Pearce&search-alias=books&text=Annie+Pearce&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Yong+Han+Ahn&search-alias=books&text=Yong+Han+Ahn&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=HanmiGlobal+Co++Ltd&search-alias=books&text=HanmiGlobal+Co++Ltd&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Sustainable-Buildings-Infrastructure-Paths-Future/dp/0415690927/ref=sr_1_8?ie=UTF8&qid=1409309525&sr=8-8&keywords=building+infrastructure#cm_cr_dpwidget


 

 

 

 Cindy Davenport,Ishka Voiculesku, Mastering AutoCAD Civil 3D 2015: Autodesk Official 
Press 

 Douglas Bryden, CAD and Rapid Prototyping for Product Design (Portfolio Skills), 2014 
 

 
VITI III – SEMESTRI V 
 
Obligative 

 
1. Emërtimi:  KONSTRUKSIONE ARKITEKONIKE 4 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs për studentët do të ofrojë njohuri me fokus të veçante në materializimin e objekteve përmes 
përdorimit të materialeve konstruktive: drurin, çelikun, qelqin; projektimin e fasadave dhe kulmeve, 
ndërtimeve të brendshme, tavaneve të lëshuara, sistemeve të dyshemeve të ngritura, teknike, 
montazhe etj. Si tema konkrete do të diskutohen konstruksionet primare (druri, çeliku, qelqi), qarqet 
e konstruksioneve të fasadave (fasadat e lehta të drurit, fasadat e qelqit, fasadat nga metali, fasadat 
metalike sandviç), ndërtimet e brendshme me baze të drurit, gjipsit, metalit, dyshemetë e ngritura, 
masat e mbrojtjes kundër zjarrit, etj. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Në fund të këtij kursi studentët do të kenë njohuri të mjaftueshme për të kompletuar projektet e 
ndryshme nga kurset e tjera projektuese si dhe do të fitojnë njohuri për mundësitë e përdorimit të 
materialeve të cekura në punën praktike të tyre.  

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Herzog. Natterer, etc, Timber Construktion manual, Birkhauser, Basel 2004, 

 Hen, Hart, Zontag, Atlas Celicnih Konstruksija, Liber ndertimtaresh, Beograd 

 Herzog, Kripner, Lang, , Fasade Construstion Manual, Birkhauser, Basel 2004 
 
 

2. Emërtimi:  DIZAJN ENTERIERI 3 
 

Përmbajtja e lëndës 
 
Ky është një kurs i avancuar e studios së dizajnit ku studentët do të demonstrojnë njohuritë e tyre 
dhe aftësitë e arritura në kurset e mëhershme duke e kompletuar një projekt për dizajnimit e 
enterierit të shkalles me të gjerë për një qendër rehabilitimi. Theksi është vendosur në aftësinë e 
nxënësit për të aplikuar në mënyrë krijuese kërkimore të bazuara në dëshmi zhvillimin e hapësirës 
fizike duke shfrytëzuar ide për zhvillimin e koncepteve dhe të komunikojnë zgjidhjet e projektimit 
duke përdorur variantet e të teknikave digjitale dhe prezantimit me sukses. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi primare është që studentët të janë të aftësuar për të gjetur zgjidhjen e duhur në situata e 
imponuara dhe ata do të jenë në gjendje nga hapësirat e ofruara strikte të aplikojnë stilet dhe 
zgjedhjet që do të ndryshojnë ato dhe do të shndërrojnë në ambiente  komplet të përshtatshme dhe 



 

 

të përputhen me funksionin të cilin e ka objekti, të përpunuar në harmoni me trendët bashkohore të 
dizajnëve të enterierit.  

 
Literatura baze qe do te shfrytezohet ne lende 
 

 Jain Malkin, Hospital Interior Architecture, John Wiley & Sons, 1992 

 Rosalyn Cama, Evidence-Based Healthcare Design, 2009 

 Cynthia A. Leibrock, Design Details for Health: Making the Most of Interior Design's 
Healing Potential (Wiley Series in Healthcare and Senior Living Design),1999 

 
 

3. Emërtimi:  OBJEKTET INDUSTRIALE DHE TREGTARE 
 

Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs ka për qëllim njohjen e studentëve me specifikat, karakteristikat, përmbajtjet programore 
dhe metodat e projektimit të objekteve industrial dhe tregtare.  Temat që do të trajtohen do të 
përfshijnë fushat: historikun dhe zhvillimin e objekteve industrial dhe tregtare; kërkesat funksionale, 
elementet, organizimi, struktura, përmes prezantimit dhe aplikimit të specifikave dhe 
karakteristikave nga praktika; aspekte të ndryshme të kontekstit shoqëror dhe verifikimi I atyre 
ndikimeve në relacionin e modeleve kulturore, programit zhvillimor, qarkullimit te mallrave dhe 
kapitalit ne arkitekture dhe industri deri të qendrat tregtare. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi kryesore me zhvillimin e këtij kursi është që të student të arrihet zhvillimi dhe kuptimi i 
mendimit kritik. Njoftimi i studentit me shembujt praktik adekuat, informimi i studentit me aplikimin 
e modeleve dhe krijimeve tjera hapësinore, vetëdijesimi për potencialeve të teknologjive të reja, 
aftësimi që mësimet e fituara ti zbatojnë në praktikë. 
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Jolyon Druri, Buildings for industrial storage distribution, Peter Falconer Architectural 
Press, Oxford, 2003 

 Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner Birkhauser:  Industrial Buildings, 2004  

 The power of identity: the information Age: Economy, society and culture, Manuel 
Castells, wiley, 2004 
4. Emërtimi:  SISTEMET KONSTRUKTIVE 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Qëllimi I kursit është shqyrtimi I zhvillimit të përgjithshëm të sistemeve të reja konstruktive dhe 
aplikimi I tyre racional gjatë ndërtimit, qasja sistematike e përzgjedhjes së këtyre sistemeve sipas 
detyrës projektuese gjatë semestrit, koordinimi I  formësimeve arkitektonike dhe konstruktive të 
objekteve për gjetjen e zgjidhjeve optimal.  
Temat kyçe që do të trajtohën janë: zhvillimi I sistemeve konstruktive, klasifikimi, principet e 
konstruktimit, metodat e përzgjedhjes së sistemeve, sistemi me traje, format (të plota, në forme 
rrjetash, mural, me korniza dhe paravendosur), sistemet me rrjeta (rrjetat ortogonale dhe 
joortogonale, varja dhe mbështetja e elementeve të pjerrëta), sistemet harkore, formësimi I 
sistemeve të dimensioneve të ndryshueshme, harqet me elemente montazhe, sistemet kornize, 
kornizat e paratendosura dhe jo të paratendosura, diafragmat, sistemet tredimensionale, format e 



 

 

brinjezuara ne 2, 3 dhe 4 drejtime, lidhjet me nyje, kupolat gjeometrike, guaskat, format e 
pershtatshme për gjysmë membrane, llojet e guaskave sipas formës së lakimit, format e guaskave, 
rotacionale, cilindrike, hiperbolo-parabolike, konoide dhe te kombinuara, format e valëzuara, të 
thjeshte, poligonale, bërrylore, të kombinuara), konstruksionet e varura, të paratendosura dhe  jo të 
paratendosura, konstruksionet kabllore dhe konturat, konstruksionet e varura mbi bazën rrethore 
dhe poligonale, të hapura dhe të mbyllura, ormat sipas konturave, strukturat e tërhequra të 
paratendosura në varshmëri nga kontura, konstruksionet pneumatike me mbipresion dhe sistemet 
jastëkore. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi kryesore i këtij kursi është aftësimi i studenteve për aplikimin racional te sistemeve duke i 
përshtatur ato me kërkesat arkitektonike për projektimin dhe ndërtimin e objektevesi dhe aftësimi i 
tyre për përzgjedhjen e sistemeve konstruktive  adekuate për llojin dhe arkitekturën e objekteve. 
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në  lëndë 
 

 F. Moussavi, The Function of form, Actar and Harvard Graduate School of Design, 2009 

 H. Engel, Structure systems, 3rd edition, Hatje Cantz, 2007 

 Medan Mehta, Walter Scarborough, Diane Armpriest, Building Construction: Principles, 
Materials, & Systems (2nd Edition) , 2012  

 
 

5. Emërtimi:  REVITALIZIM URBANISTIK 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs do te ofrojë njohuritë bazë në lidhje me revitalizimin e qëndrueshëm integral urbanistik. 
Studentit do te hyjë  në fushën e revitalizimit urban, regjenerimit dhe riciklimit urbanistik Do te 
shqyrtohet dhe bëhet rishikimi I dijenive më të reja të revitalizimit urbanistik dhe rigjenerimit 
nëpërmes purputhshmërisë me ndryshimet globale, pranimi I sensacioneve më të reja dhe 
fenomeneve në kuptimin e marëdhënjeve sociale, formës së re të banimit, dizajnit ekologjik, 
kulturor, trashëgimisë kulturore dhe mbrojtjes se saj dhe krejt kjo brenda kontekstit të gjerë urban. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Përcjellja e këtyre njohurive të studentëve ndryshon pikëpamjen e arkitektëve të ardhshëm, të cilët 
me këtë teme do të ballafaqohen në çdo hap, por të përgatitur për këtë ballafaqim. Nga ky kurs 
pritet qe studenti te fitojë njohuritë në fushën e koncepteve themelore teorike dhe te bëhet aftësimi 
i tyre në riformesimin, rikonstruimin dhe regjenerimin e hapësirave të qyteteve 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Roberts, Peter W and Hugh Sykes, ed. Urban regeneration. London: SAGE Publications, 
2000 

 Lord Rogers of Riverside, ed. Towards an Urban Renaissance: Final Report of the urban 
Task Force. London: Spon Press, 2002. 

 Tim Heath, Taner Oc, Steve Tiesdell, Revitalizing Hystoric Urban Quarter, 2013 
 
 
Zgjedhore  



 

 

 
6. Emërtimi:  ARKITEKTURA E GJELBERT 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Qëllimi kryesor I këtij kursi është që studentet të I njoftojë me aspektet ambientale të teorisë dhe 
praktikës arkitektonike. Do te trajtohen çështjet ekologjike në kontekst të teorisë dhe praktikës, 
modelet bazë teorike, Cradle to Cradle (C2C), vlerësimi I ciklit të jetës (LCA), sistemet e certifikimit, 
etj.  
 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi I këtij kursi është aftësimi I studentëve që nëpërmes veprimeve të integruara të 
projektimeve arkitektonike të zotërojnë njohuri nga konteksti I implikimeve ekologjike dhe të marrin 
vendimet e duhura në të gjitha fazat e projektit, që nga konceptimi deri të realizimi. Duke I edukuar 
arkitektët që të arrijnë objektivat e koegzistences nëpërmes tri niveleve të kornizave punuese si: 
Principeve, Strategjive dhe Metodave të cilat korrespondojnë me krijimin e vetëdijesimit ambiental, 
shpjegimit të ekosistemit të ndërtesave dhe mësimit se si të ndërtojnë objekte të vetëqëndrueshme, 
ky kurs arrin objektivë e tij primare. 
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 V. Brophy, J. O. Lewis, A green Vitruvius, Earth scan 2011 

 M. Braungart, W. McDonought, Cradle to Cradle. Remaking the way we make things, 
North Point Press 2001 

 H. Koning et. Al. A life cycle approach to buildings, Detail Green Books, 2010 

 Jong-Jin Kim, Brenda Rigdon,Introduction to sustainable Desing, College of Architecture 
and Urban Planning,The University of Michigan 

 
7. Emërtimi:  DIZAJNI I INVENTARIT 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs ofron njohuri për dizajnin e mobilieve dhe orendive të brendshme dhe të jashtëme. 
Studentet do te mësojnë teknikat e përpunimit, ndërtimit dizajnit, materialeve që përdoren për 
mobiliet, orenditë, tavolinat, ulëset, dhe elementet tjera të brendshme për objektet rezidenciale dhe 
komerciale. Poashtu do të mësojnë për mënyrat e prezantimit të punës së tij, modelet, dhe vizatimet 
prezantuese. Ky kurs do të jetë pjesë përbërëse e kurseve të mëparshme të dizajnimit të enterierit 
dhe në mënyrë efektive do të I ndihmojë studentet për të kompletuar dizajnët e tyre me përpunim 
unik të mobileve të hapësirave të ndryshme. 
 
Qellimi dhe rezultatet e pritura 
 
Pas përfundimit të këtij kursi student do të këtë aftësi të mjaftueshme për të krijuar stile të veçanta 
dhe për të dizajnuar inventar të brendshem unik duke përdorur njohuritë e fituara sipas kërkesës 
dhe sipas kreativitetit të tij.  
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Stuart Lawson, Furniture Design: An Introduction to Development, Materials and 
Manufacturing, 2013  



 

 

 Carlote & Peter Fiell, 1000 Chairs Hardcover, 2013  

 Daniela Karasove,The History of Modern Furniture Design Paperback ,2013  

 Brigitte Durieux, Laziz Hamani, Industrial Chic: 50 Icons of Furniture and Lighting Design,  
2012  

 
VITI III – SEMESTRI VI 
 
Obligative  
 

1. Emërtimi:  ORGANIZIMI I NDËRTIMIT 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Lënda mbërthen obligimet bazike që ndërlidhen me aktivitetet dhe obligimet e arkitektëve si 
pjesëmarrës në punishte si dhe procedurat ligjore të rregulluara me ligjet në vend në fushën e 
ndërtimit dhe realizimit të objektit. Qëllimi është poashtu aftësimi I arkitektëve të rinj që të marrin 
rolin aktiv në procesin e ndërtimit të objekteve, mbikëqyrjes, kontrollës së kualitetit, si dhe 
aktiviteteve të tjera që ndërlidhen me realizimin e objektit.   
Faza e pare e mësimit përmban njohjen e studenteve me realizimin e punëve në ndërtimtari dhe 
punët e zanatit, respektivisht punëve të janë të nevojshme për tu ditur para se të fillojë realizimi I 
projektit. Faza e dytë e mësimit do të jetë në lidhje me procedurat në aspektin e procesit të 
realizimit të objektit, si dhe rolin dhe kompetencat  e të gjithë pjesëmarrësve në ndërtim. Kjo fazë 
përmban elementet bazë për menaxhim të projektit.  
Ushtrimet do të realizohen  përmes përzgjedhjes së pozicioneve të punëve ndërtimore, në pjesët e 
veçanta të projektit, përmes të gjitha grupeve të punëtorëve të ndërtimtarisë. Njohjes me elementet 
e përllogaritjes së punëve, përcaktimit të çmimeve përmes analizës do te kushtohet kujdes i veçantë. 

 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi kryesorë i këtij kursi eshte të kuptuarit e procesit të realizimit të objekteve dhe roli i 
arkitektit në këtë proces, përvetimi i teknikave të ndërtimit dhe përllogaritja e punëve, krijimi i 
njohjes së mënyrës së punës, mbajtjes së dokumentacionit dhe marëdhënjeve të punëtorëve para 
dhe gjatë realizimit. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Abimbola Windapo, Fundamentals of construction management 

 George Ritz, Sidney Levy, Total Construction Project Management, 2013  

 Daniel W. Halpin and Bolivar A. Senior, Construction Management , 2010 
 

2. Emërtimi:  METODOLOGJIA E PROJEKTIMIT 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs fokusohet në arritjen e aftësimit të studentëve për të vërejtur dhe analizuar strukturën e 
hapësirës së projektuar në raport me procedurat e projektimit – njohja e qarqeve dhe elementeve 
shkaktarët e lidhmërive në mes tyre që janë me domethënie për formën e përpunimit të projektit. 
Temat që do të trajtohen janë: hyrje në metodologjinë e projektimit: konteksti bashkëkohor 
arkitektonik, idetë dhe aspektet e domosdoshme në arkitekture dhe projektim, struktura 
programuese-hapësinore arkitektonike, elementet dhe qarqet: arkitektura e pejsazhit, rrethinës dhe 
hyrjeve, arkitektura e brendshme, hapësirat shërbyese dhe ndërlidhëse, paraqitja e mes-hapësirave, 

http://www.amazon.com/Construction-Management-Daniel-W-Halpin/dp/0470447230/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=undefined&sr=8-4&keywords=construction+management+books


 

 

transparenca e hapësirës, ndriçimi dhe volumi, polivalentimi dhe dinamika e hapësirës, ndërtimi I 
objektit, materializimi dhe idetë rreth projektit, ekologjia dhe teknologjia, modeli: abstraksioni dhe 
simulimi, konsultimet për punimin seminarik. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qellimi primarë i këtij kursi eshte trajnimi i studenteve për të njohur strukturën e qarqeve 
arkitektonike, elementeve që i ndërtojnë dhe të bëjnë analizat që kanë rëndësi për: mënyrën e 
ndërtimit të projektit, njohuritë për specifikat domethënëse të krijimeve të ndërlidhura me fushën e 
arkitekturës dhe projektimit, si dhe karakteristikat e fazave të ndryshme të projektit: punimi 
seminarik. 

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Tschumi, Bernard, Arkitektura dhe disjunksioni, AGM Zagreb, 2001 

 Baudrillard, Jean, Nouvel, Jean, Singular Objects- Architecture and philosophy, AGM 
Zagreb 2008 

 Graham Cairns, Disajni for a complex world, Challenges in practice and Education, 2014 
 
 

3. Emërtimi:  RREGULATIVAT 
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Qëllimi i këtij kursi është që të njoh studentet me kontekstin e legjislacionit vendor dhe 
ndërkombëtar  në fushën e urbanizmit, projektimit dhe ndërtimit si dhe standardet dhe normat të 
cilat i afektojnë arkitektët dhe punën e tyre.   
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi i këtij kursi është që studentët të arrijnë të kuptojnë kornizën ligjore dhe proceset e 
planifikimit urban dhe projektimit. Poashtu studentet do të fitojnë njohuri për proceset dhe 
obligimet e tyre gjatë realizimit të objekteve arkitektonike, dhe aftësitë e fituar të i implementojnë 
në praktikë. Do të fitojnë njohuri për ndërlidhmërinë e proceseve shoqërore dhe proceseve në 
arkitekturë.  

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 
Të gjitha ligjet që ndërlidhen me fushën e planifikimit hapësinore, projektimit dhe ndërtimit, 
ambientit dhe shfrytëzimit të resurseve natyrore ne Legjislacionin e Republikes se Kosoves dhe ato 
nderkombetare. 
 

4. Emërtimi:  SISTEMET BASHKEKOHORE  
 
Përmbajtja e lëndës 
 
Kurikuli i adresohet kulturës së gjerë, mendimit kreativ, problemeve të projektimit në zbatueshmeri 
praktike dhe relacioni funksional në mes objektit dhe infrastrukturës së qëndrueshme. Qëllimi 
pedagogjik i lëndës është që të inicioj, përdorë, principet themelore të teorisë së projektimit dhe 
teknologjisë në sistemet bashkohore te objekteve. Zhvillohet mendimi kreativ si qasje në identifikim 
dhe zgjidhja e problemeve aktuale në Arkitekturë. 



 

 

 
Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Pas përfundimit të këtij kursi studentët duhet të kenë përvetësuar proceset themelore të 
projektimit,  duhet të kenë zhvilluar aftësitë dhe teknikat në hulumtime, dizajn dhe forma të 
ndryshme të implementimit të sistemeve, aftësi të nevojshme për projektimin-analizimin e një 
objekti themelor publik. 

 
Literatura  bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 Advanced Building Systems: A Technical guide for Architects and Engineers, Klaus 
Daniels ,2003  

 Daylighting Natural Light in Architecture: Derek Phillips 2004  

 Lighting Modern Buildings: Derek Phillips, 2000  

 Lüftung und Sanitär: Anton Pech - Klaus Jens 2006  

 The Language of Space : Bryan Lawso, 2001  

 Fire Protection Engineering in Build. Design:Jane Lataille, 2003  

 The 2005 World Sustainable Building Conference in Tokyo, Student Session- 2005  

 Future Forms and Design for Sustainable Cities: Mike Jenks and Nicola Dempsey - 2005  

 Arquitectura y energía natural: Rafael Serra Florensa; Helena Coch Roura. 1995  

 Ergonomic Living : How to Create a User-Friendly Home Gordon Inkeles 1994  

 Transportation Systems in Buildings: Chartered Institution of Building Services Engineers 
2000  

 
Zgjedhore 

 
5. Emërtimi:  NDRIQIMI NE ARKITEKTURE 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs përmban studim të vëçante mbi ndriçimin natyral dhe artificial në enterier dhe eksterier. Do 
të trajtohen metodat për kalkulimin e ndriçimit natyral në enterier, kalkulimin e ndriçimit artificial, 
kriteret për ndriçim të jashtëm, etj. Studentet do të kenë mundësi për të zhvilluar aftësi ne 
dizajnimin e ndriçimit dhe aftësi për të krijuar zgjidhje për ndriçim funksional, sipas standardeve dhe 
estetike për projektet e ndryshme. Poashtu do të mësojnë teknikat e përdorimit të ndriçimit për 
arritjen e efekteve të dëshiruara artistike.  
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të aftësohen që në mënyrë efektive të dijën të përdorin 
ndriçimin për të kompletuar dizajnin e tyre unik në enterier por edhe për shfrytëzimin racional të 
energjisë duke përsosur teknika të ndryshme të shfrytëzimin të ndriçimit natyrorë.  

 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 M. David Egan, Victor Olgyay, Architectural Lighting Hardcover, 2001  

 Gary Gordon, Interior lighting for designers, 2014 

 Jason Livingston, Designing With Light: The Art, Science and Practice of Architectural 
Lighting Design, 2014 

 Peter Tregenza, Michael Wilson, Daylighting: Architecture and Lighting design, 2011  



 

 

 
6. Emërtimi:  ARKITEKTURA BIOKLIMATIKE 

 
Përmbajtja e lëndës 
 
Ky kurs ka për qëllim që studentet të I njoftoj në strategjitë e projektimit të objekteve duke 
shfrytëzuar kushtet mikroklimatike të regjionit ku ndërtohet objekti. Ndërtimi I mendimit kritik në 
lidhje me relacionin në mes arkitekturës, energjisë teknologjisë, klimës, materializimit e tjerë është 
në fokus të zhvillimit të këtij kursi gjatë semestrit. 
 

Qëllimi dhe rezultatet e pritura 
 
Qëllimi kryesor i këtij kursi është që studentët të marrin njohurit e duhura në lidhje me shfrytëzimin 
e kushteve klimatike gjatë projektimit të objekteve arkitektonike, ashtu që të shfrytëzojnë efektivisht 
burimet natyrore dhe të arrijnë kursimin maksimal të e energjisë gjatë shfrytëzimit të objektit pas 
ndërtimit. Studentët do të mësojnë të shfrytëzojnë kahjet e erërave sipas mikroklimatit, për ventilim 
pasiv, të shfrytëzojnë ndriçimin natyrorë në mënyrë efektive duke mos krijuar tejngrohje të 
objekteve dhe të planifikojnë hijet dhe qarkullimin e ajrit brenda në objekt për të krijuar komforin e 
banuesve pa përdorur energji për ftohje dhe ngrohje. 
 
Literatura bazë që do të shfrytëzohet në lëndë 
 

 M. Pucar, Bioklimatska arkitektura, 2006 

 J. Wines, Green Architecture, Taschen, 2000 

 Al Sayed, Bioclimatic Architecture, 2012,  

 C. Shitich, Solar Architecture, Straegies, Vision, Concepts, Birkhauser, 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lista e resurseve kadrovike të nevojshme për programin e propozuar të studimit 
 

Tabela me te dhenat e personelit akademik  te brendshem 

Emri dhe Mbiemri Departamenti Grada 
Shkencore 

Grada 
Akademike 

1 Prof. Ass. Dr. Mimoza Dugolli F. Shkencave kompjuterike Dr.Sc Prof.Ass 

2 Prof. Ass. Fahredin Shabani F. Edukimit Dr.Sc Prof.Ass 

3 Nazan Tocilla - ligjeruese F. Shkencave kompjuterike Ligjeruese Ligjeruese 

4 Prof.Ass. Dr. Xhevahir Bajrami F. Shkencave kompjuterike Dr.Sc Prof.Ass 

 

Tabela me te dhenat e personelit akademik  nga Universiteti I Prishtines 

5 Prof. Ass. Dr. Abdullah 
Zejnullahu 

F.Ndertimtaris dhe 
arkitektures 

Dr.Sc Prof.Ass 

6 Prof. Ass. Dr. Hajdar Sadiku F.Ndertimtaris dhe 
arkitektures 

Dr.Sc Prof.Ass 

 

Tabela me te dhenat e personelit akademik  nga Universiteti I Tetoves 

7 Doc. Dr.sc. Kujtim Elezi Fakulteti I Arkitektures Doc.dr.sc Prof.Ass 

8 Doc.Dr.Sc.Enis Jakupi Fakulteti I Arkitektures Doc.dr.sc Prof.Ass 

9 PhD. Cand. Armir Ferati Fakulteti I Arkitektures Mr.sc Ligjerues 

10 PhD. Cand.  Nuran Saliu Fakulteti I Arkitektures Mr.sc Ligjerues 

 

Tabela me te dhenat e personelit akademik  nga jashtë  

12 PhD. Cand. Gyler Mydyti  Mr.Sc  

13 PhD. Cand. Bekim Ceko  Mr.Sc  
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4.9 Te dhenat pёr programin e studimit: Master nё 

Menaxhim nё Agrobiznes 

 

 

Emërtimi i programit studimor 

 

Master: Menaxhim në Agrobiznes-MMA 

Niveli i kualifikimit sipas KKK 

( me shkurtesat BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doctoratura) 

MSc 

Grada Akademik dhe emri i diplomës në 

formë të plotë dhe të shkurtuar  
Master -Menaxhim në Agrobiznes - MSc 

Fusha e studimit sipas Ersmus Subject 

Area Codes (ESAC) 
04.3 

Profili i Programit Akademik (specializimi) Menaxhim në Agrobiznes 

Kohëzgjatja minimale e studimit 

 
2 vite (4 semestra) 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studim në distancë etj.) Të rregullta me orar të plotë 

Numri i ECTS-ve 120, 60 për vit 

Modulet /Lëndët (titujt) 

1. Ekonometria e aplikative 

2. Ekonomika e agrikultures dhe industris ushqimore 

3. Metodologjia e punës shkencore-kërkimore. 

4. Sistemet e prodhimit dhe zhvillimi i qendrueshem 

Z.Sistemi i informacionit në agrikultur  

Z.Cilesia e prodhimeve dhe produkteve ushqimore. 

5. Projektet në Agrobiznes 

6. Legjislacioni në Agrikultur 

7. Investimi,Financimi dhe modelet ne vendimarrje. 

8. Politikat e agrikultures dhe zhvillimit rural 

Z.Inovacionet në Agrikulture. 
Z.Sociologjia rurale. 

9. Ushqimi dhe tregtia nderkombtare 

10. Menaxhimi dhe Marketingu i zingjirit agro-

ushqimor 

11. Menaxhimi i fermave  

12. Ekonomia e ambientit dhe resurseve 

Natyrore. 

Z. Politikat konsumatore. 

Z. Energjia e ripertritshme. 

 

Teza e Masterit 

 120 (2x60) 

Udhëheqësi i drejtimit/programit të 

studimit 
Prof. Dr. Isuf Lushi - prof.assistent 

Personeli i përhershëm shkencor/artistik 

(Numri sipas kategorive të personelit) 
10 profesor asistent 

1 asistente 

Taksat e studimit 
300 euro për semestër  

 



 

 

 

2.2 Arsyeshmëria e programit 

Universiteti "UKSHIN HOTI" në Prizren ofron këto programe të studimeve 

themelore në Bachelor: Menagjmenti Ndërkombëtar, Administrim Biznesi, Juridik, Dizajn 

Softuerik, Teknologjia Informative, Gjuhë dhe letersi shqipe, Gjuhë dhe letersi Gjermane, 

Gjuhe dhe letërsi Angleze. Ne dëshirojmë që këtë vit të startojme edhe me programin: Master 

Menaxhim në Agrobiznes. Për shkak se tani më e kemi gjeneratën e dytë të studentëve të 

diplomuar në studimeve themelore në programin Bachelor, dhe ata nuk kanë mundur të 

ndjekin studimet pas-diplomike në Universitetin tonë për shkakë të mungesës së organizimit 

të studimeve në nivelin master, ndërsa për tu ofruar një mundësi një numri të studentëve që 

dëshirojnë me i vazhduar studimet pos-diplomike ne dëshirojmë ta prezentojmë këtë program 

për akreditim para Agjencisë së Akreditimit të Kosovës. 

2.3.Agrobiznesi  
Agrobiznesi përfshin sektorin e bujqësisë, si dhe të gjithë industrinë dhe shërbimet te cilët i 

përkojnë sektorëve te:  

 Tregut te Bujqësisë dhe Ushqimit,  

 Inxhinierisë,  

 Bankave dhe ndërmarrjeve te ndryshme.  

Ky sektor i rëndësishëm industrial ofron një gamë të larmishme të fushave profesionale. 

Studentët marrin një kombinim të ekspertizës në çështjet bujqësore, teknike dhe ekonomike.  

Në Universitetin e Prizrenit “Ukshin Hoti”, ky program I studimit ofrohet ne kuadër te 

Fakultetit Ekonomik dhe ne bashkëpunim te ngushtë me fakultetet tjera. Paraprakisht, këtij 

programi i paraprin programi i studimeve Administrim Biznesi – Agrobiznes (specializim i 

veçante ne semestrin e V’te dhe VI’te), ne nivelin “Bachelor” , pran fakultetit Ekonomik.    

Në kombinim me strukturën modulare, ky koncept unik ofron fleksibilitet maksimal dhe 

efikasitetin në rrjedhën e studimit. Programi ndjek një qasje ndërdisiplinore në lidhje me 

arsimin ne disiplinat bujqësore dhe ekonomike në fushën e agrobiznesit. 

Përmbajtja:  

 

Periudha standarde e studimit në këtë program të studimeve “Master” është katër semestra, 

duke akumuluar 120 ECTS. Tre semestrat e para janë të ndarë në formën e moduleve të 

detyrueshme dhe atyre zgjedhore, me ç’rast akumulojnë 90 ECTS.  

Në semestrin e katërt, studentet kërkohet qe te realizojnë tezën “Master” te tyre, me ç’rast 

akumulojnë 30 ECTS.  

Modulet e detyrueshme kanë të bëjnë me sferën e ekonomisë, të cilësisë dhe menaxhimit të 

mjedisit në bujqësi dhe industrinë ushqimore, menaxhimit, duke përfshirë vlerësimin dhe 

taksat, metodat e teorisë së investimeve, politikat bujqësore dhe te ushqimit ne ne aspektet 

vendore, regjionale dhe globale, si dhe atë te politika e konsumatorit.  

Me modulet zgjedhore, ata mund të zgjedhin profilin e tyre, të tilla si fushat e menaxhimit te 

tokës, informatikës, konsumit, politikat mjedisore, hulumtimit kualitativ ne studimet ne 

zhvillimin rural apo siguria e ushqimit dhe te ushqyerit (nutricioni), etj. 



 

 

2.4.Objektivat  

Programi përgatit të diplomuarit të kualifikuar për tregun e punës. Ata kanë një profil të 

ndryshme te përgatitjes, si:  

 Njohuri të gjerë themelore në ekonomi, si dhe njohuri të thellë në lidhje me aspektet 

bujqësore, mjedisore dhe te konsumit; 

 Aftësi konceptuare analitike për një njohje të shpejte me kërkesat ne tema të 

ndryshme 

 Të menduar dhe sjellje inovative dhe të pavarur; 

 Shkathtësi profesionale dhe sociale për përmbushjen e funksioneve ekzekutive, etj.  

2.5.Perspektivat e Karrierës  

Ne përgjithësi, aftësimi ne këtë program te studimeve “master” iu  mundëson studenteve që të 

punojnë në funksione te shumëllojshme:  

 Marketing 

 Menaxhim  

 Organizim  i punës 

 Shërbimi ndaj klientit  

 Konsultime dhe funksionet e tjera të shërbimit 

 Shitje dhe shpërndarje te prodhimeve ushqimore  

 Kërkime dhe zhvillim 

Fushat tjera te mundshme të punësimit janë:  

 Kompanitë industriale (p.sh. në zinxhirin ushqimor, etj);  

 Organizatat dhe autoritetet në sektorin e bujqësisë dhe mjedisit;  

 Kompanitë konsulente dhe shërbyese,  të tilla si bankat, kompanitë e sigurimeve, 

agjencive publicitare apo kompanitë konsulente, shkolla te mesme profesionale etj 

 Në Ministri & Institucionet e Tjera Qendrore. 

 Në Institucionet Kërkimore Shkencore. 

 Në Sistemin Bankar. 

 Në Sistemin e Tatim – Taksave. 

 Ne Sektorin e Finance-Kontab. të sipermarrjeve Private. 

 Në Institucione e Tjera Financiare. 

 Në Agjencitë e Zhvillimit Rural. 

 Në Drejtoritë e Bujqësisë në Rrethe. 

 Në Shërbimin Statistikor. 

 Në Ferma & Shoqatat e Fermerëve. 

 Në të Gjitha Nivelet e Pushtetit Lokal. 

 Në Ndërmarrjet e Prodh. & Shpërnd. së Inputeve & Outputeve. 

 Në Arsim (Të Gjitha Nivelet). 

 Në Ndërmarrjet e Prodhimit & Shpërndarjes së Inputeve. 

 Në Ndërmarrjet e Përpunimit të Ushqimeve për Blegtorinë. 

 Në Industritë e Përpunimit të Produkteve me Origjinë Bimore & Shtazore. 

 Në Agjencinë Kombëtare të Mjedisit. 

 Në Shërbim Këshillimor (Të Gjitha Nivelet). 

 Në Administratat e Komunave, Qarqeve & Prefekturave. 



 

 

 Në Ndërmarrje & Subjekte Private etj. 

 

Te diplomuarit ne kete program studimesh do te mund t’i pergjigjen mjafte mire nevojat e 

vendit, vecanerisht te zonave rurale per venien ne efiçiense te burimeve natyrore. Duke 

marre forminin e nevojshen ne fushen e drejtimit te agrobiznesit, ata (te diplomuarit) dhe do 

te jene promotore dhe nje potencial mjaft i mire ne dobi te organizimit te bizneseve te reja ne 

fushen e biznesit bujqesor, por dhe jo vetem; zhvillimit te qendrueshem te zonave rurale; si 

dhe orientimit te zhvillimit te sipermarrjeve bujqesore drejte multifunksionalitetit. 

 
 

2.6. Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 

Programi në master Menaxhim në Agrobiznes është i krahasueshëm me programin e 

studimeve të ngjajshme që organizaohen në Universitetin e Gjermanisë (Hohenhaimit) 

programi: Agro-ekonomi dhe ai i Agrobiznesit dhe Universitetin e Mariborit nga Slloveni me 

programin: Agro-ekonomi. Karakteristikë e këtij programi është aplikueshmërija e tij në 

praktikë, sepse jo vetëm lëndët që janë aplikative por edhe përmbajtja e tyre është lehtë e 

adoptueshme të gjitha ndryshimeve të standardeve ndërkombëtare gjë të cilën Universiteti 

ynë e siguron nëpërmjet të marëveshjeve të ngushta bashkëpunimi që kam me Asociacionet 

profesionale në vend e të cilat obligohen që të na njoftojnë me të gjitha ndryshimet dhe 

plotësimet e rregullativavae të këtyre lëndëve aplikative të cilat ne lehtë mundë ti përfshijmë 

në syllabuset e lëndëve për shtjellim të më tutjeshëm. 

 

2.7. Grupi target që i dedikohet programi 

Të gjithë studentëve që i kanë perfunduar studimet e nivelit  Bachelor në drejtimin ekonomik, 

juridik, shkenca sociale, shkencat teknike, shkenca aplikative, bujqësisë, teknologji 

ushqimore, shkencave natyrore, etj. 

 

2.8. Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të 

institucionit (misionit) 

Universiteti i Prizrenit shërben rajonin e Prizrenit dhe vendin me rekrutimin, zhvillimin dhe 

në edukimin e studentëve për të qenë të diplomuar të suksesshëm në tregun e punës në 

Kosovë, në rajon dhe në Evropë. Universiteti synon që mëpërmjet programeve të zhvillojë 

shkathtësitë aplikative të studentëve me kompetencë, në mënyrë qe të jenë ta barabartë dhe të 

përgatitur me njohuri dhe shkathtësi për ti zbatuar në praktikë njohuritë e tyre. 

 

2.9. Qëllimi dhe profili i programit të studimeve 

Qëllimi i programit master është që të ofroj arsimim për zhvillimin e burimeve të nevojshme 

njerëzore për ngritjen e shkathtësive vepruese të tyre në fushën e Ekonomis dhe Bujqësis  për 

të qenë konkurent në tregun global. 

Qëllim tjetër i këtij programi është që të zhvilloj aftësitë analitike dhe strategjike të studentit, 

si dhe shkathtësitë e tyre për ti zbatua në praktikë njohuritë teorike, duke promovuar 

konceptet që derivojnë nga një spektër i gjërë i disciplinave akademike. Ky program ua 

mundëson  studentëve që të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet në rrethinën globale të 

biznesit. Studimet ofrojnë një rrjet integral konceptual dhe empirik për fusha gjenerike të 

Ekonomis dhe Bujqësis. 

 



 

 

2.10. Rezultatet e pritura të mësimit 

Pas përfundimit të studimeve studenti do të jetë i përgatitur: 

 Për të hyrë në tregun e mbrendshëm dhe të jashtëm të punës si profesionistë të 

kualifikuar me njohuri të avancuara në fushën e Ekonomisë dhe ate të Bujqësis. 

 të operojnë në rrethinën konkurruese të biznesit. 

 të analizojnë në nivel strategjik, të zgjedhë probleme dhe të marrë vendime në 

rrethinën shumë komplekse dhe të ndryshueshme të biznesit. 

 të aplikojnë njohuritë e tyre në praktikë dhe komunikojnë ato në formë të raporteve 

para drejtorave apo vendimmarrësve në mënyrë të qartë dhe të bindshme 

 të përgatisë dhe prezantojë politika të bujqësis, sipas standardeve profesionale 

 të propozojnë sistemin e kontrollit të brendshëm për kompanitë dhe organizatat e 

ndryshme 

 të organizojë dhe zbatojë një projekt hulumtues 

 të menaxhojë kohën në mënyrë efiktive dhe të pavarur 

 të zotërojë një numër shkathtësish kompjuterike dhe komunikatave 
 dhe të administrojë biznesin në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme. 

 

2.11. Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike 

Pjesa teorike do të zhvillohet në raport proporcional me pjesen praktike. Pjesa praktike 

përbëhet nga ushtrimet që zhvillohen në klasë pas pjesës së parë të ligjeratave, sepse vetë 

përmbajtja e lëndëve në këtë nivel të studimeve, nuk u mundëson studentëve që të fitojnë 

vetëm njohuri teorike, por programi është i dizajnuar që ti zbatojnë në praktik dhe shembuj 

nga praktika njohuritë teorike. Prandaj edhe marëveshjet që ka Universiteti me Asociacionet 

e bizneseve dhe ato profesionale, siguron mundësinë që studentët ti ushtrojnë në praktikë 

aspektet teorike. 

 

2.12. Llogaritja e ECTS-ve 

ECTS-së si madhësi relative që shërbejnë për llogaritjen e punës së kryer, ne i kemi përcaktu 

me qëllim të shprehjes së angazhimit në punë, duke i marrë në konsideratë edhe kompetencat 

dhe shkathtësitë që duhen zhvilluar studentët për këtë program studimor. Ne kemi 

konsideruar se angazhimi i studentit në punë të jetë 1,500 orë gjatë një viti dhe ajo duhet të 

shpërblehet me 60 ECTS për vit. 

Studimet Master zgjasin 2 vite me gjithsej 4 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-

ve është 120. Tre semestra me nga katër lëndë të obligueshme dhe dy zgjedhore, ndërsa 

semestri i katërt është i dedikuar për përgatitjen e temës së Masterit, e cila do t’i ketë 30 

kredi. 

 Studentët ndjekin mësimin në lëndë obliguese dhe lëndë zgjedhore. Lëndët përfshijnë 

kreditë, të cilat korrespondojnë me 60 orë ligjërata. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për 

rreth 1500-1800 orë në vit 

 

2.13 .Puna praktike - Internship 

Universiteti i Prizrenit ka marëveshje të shkruar me Aleancën Kosovare të Biznesit me të 

cilën sistemohen studentat tanë nëpër kompani publike, private: Kompanit e Agrobiznesit, 

Prodhimit, përpunimit, marketing, etj,  për t'a kryer praktikën në një periudhë të caktuar 

kohore. 

 

2.14. Plani i hulumtimeve për programin / programiet në vlerësim 



 

 

 

Universiteti i Prizrenit - Fakulteti Ekonomik ka përpiluar planin e hulumtimit në fushën e 

ekonomisë dhe temat që duhet të punohen janë: 

o) Identifikimi i nevojave të tregut për zhvillimin e programeve studimore; 

p) Ndikimi i Standardeve Ndërkombëtare të prodhimit dhe përpunimit dhe ngritjen e  

cilësisë së produkteve në fushën e agrokulturës ne Kosovë; 

q) Përdorshmëria e teknologjive me te reja ne prodhim dhe përpunim te  produkteve; 

r) Ndikimi  në zhvillimin ekonomik të regjionit të Prizrenit 

s) Identifikimi i pengesave administrative në senzibilizimin e investitorëve të huaj në 

fushën e agrobiznesit; 

t) Rëndësia e investimeve të huaja direkte në zhvillimin ekonomik të vendit, etj. 

 

2.15. Kushtet e regjistrimit dhe pranimi i studentëve 

Në këtë program të studimeve mund të regjistrohen të gjithë studentët që kanë të përfunduar 

studimet bazike Bachelor, tre vjeçar nga fusha e ekonomisë, juridikut, shkencave politike, 

shkencave kompjuterike, shkencat bujqësore, shkencave te natyrës dhe që kanë të 

grumbulluara së paku 180 ECTS kredi. Studentët të cilët dëshmojnë se nivelin e parë të 

studimeve e kanë përfunduar me notë mesatare 7.5 ose më të lartë e fitojnë të drejtën që 

drejtpërdrejt të kyçen në studimet Master. Ndërsa studentët me notë mesatare nën 7.5 duhet 

t’i nënshtrohen provimit kualifikues. 

 

 

 

 

 

 

2.16 Pasqyra e programit 

Diploma Supplement (shtojca e diplomës) - shih shtojcën 

 Me përfundim të studimeve studentët përveç diplomës do të pajisen edhe me shtojcën 

e diplomës. 

 Qëllimi i shtojcës së diplomës është të sigurojë të dhëna të mjaftueshme për të 

përmirësuar “transparencën” ndërkombëtare dhe njohje të drejtë të kualifikimeve akademike 

dhe profesionale. 

 Është e dizajnuar në atë formë që të ofrojë përshkrim të natyrës, nivelit, kontekstit, 

përmbajtjes dhe statusit të studimeve që janë ndjekur dhe janë përfunduar me sukses. 

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër) 

Studimet Master zgjasin 2 vite me gjithsej 4 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i ECTS-

ve është 120. Tre semestra me nga katër lëndë të obligueshme dhe dy zgjedhore, ndërsa 

semestri i katërt është i dedikuar për përgatitjen e temës së Masterit, e cila do t’i ketë 30 

kredi. 

Studentët ndjekin mësimin në lëndë obliguese dhe lëndë zgjedhore. Lëndët përfshijnë kreditë, 

të cilat korrespondojnë me 60 orë ligjërata. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për rreth 

1500-1800 orë në vit. 

Forma e studimit, struktura dhe kohëzgjatja (studim në prezencë apo pa shkëputje nga 

puna, studim i rregullt apo në distancë, sistem i moduleve, lëndë të organizuara në bllok, etj.) 



 

 

Format e studimit do të jenë studime të rregullta, ku do të kërkohet prezenca e studentëve në 

ligjërata dhe ushtrime. 

 

Sigurimi i cilësisë 

Sigurimi i cilësisë, bashkë me mekanizmat e monitorimit dhe ndërhyrjes për përmirësim 

është organizuar nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë në nivel institucional. Gjithashtu, edhe 

koordinatorët e sigurimit të cilësisë për secilin fakultet janë përgjegjës për përcjelljen dhe 

monitorimin më të përafërt të të gjitha proceduarve të domosdoshme për punë më cilësore 

edhe në programin Master të këtij fakulteti. 

 

Rregulloret për procedurat e sigurimit të cilësisë 

 

Rregulloret që kanë të bëjnë me sigurimin e cilësisë janë - Rregullorja e Punës së Komisionit 

për Sigurim të Cilësisë dhe Udhëzuesi për Sigurim të Cilësisë në UPZ dhe në Strategjin për 

sigurimin e cilësisë. Këto rregullore në mënyrë të qartë paraqesin procedurat dhe mekanizmat 

përmes të cilave institucioni dhe programet studimore sigurohen që cilësia e mësimdhënies 

dhe hulumtimit të jetë në standardet e dëshiruara vendore dhe ndërkombëtare. 

Numri i vendeve për studim – 60 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

2.17.MASTER: MENAXHIM NË AGROBIZNES 

VITI I PARË - Semestri i parë 

Nr. O/

Z 

Lënda mësimore Orë/J

avë 

L U ECT

S 

Krahasimi Mësimdhë

nësi 

1. O Ekonometria aplikative 4 2 2 6 AB-

Hohenheim 

Anera 

Alishani 

2. O Ekonomika e 

Agrikulturës dhe 

industris ushqimore  

4 2 2 6 AB-

Hohenheim 

Shukri 

Maxhuni 

3. O Metodologjia e punës 

shkencore - kërkimore 

Menaxhimi i Fermave 

4 2 2 6 UPZ Bekim 

Berisha  

4. O Sistemet e prodhimit dhe 

zhvillimi i Qendrushem  

4 2 2 6 AE-

Maribor  

Isuf Lushi 

5. Z Sistemi i informacionit 

në Agrikulturë 

4 2 2 6 AB-

Hohenheim 

Hysni 

Terziu 

6 Z Cilesia e prodhimeve 

dhe Produkteve 

Ushqimore 

4 2 2 6 AE- 

Hohenheim 

Shukri 

Maxhuni 

 

 

VITI I PARË - Semestri i dytë 

Nr. O/

Z 

Lënda mësimore Orë/

Javë 

L U ECTS Krahasim

i 

Mësimdhënës

i 

1. O Projektet në Agrobiznes 4 2 2 6 AB- 

Hohenhei

m 

Halil Kukaj 

2. O Legjislacioni në 

Agrokulturë  

4 2 2 6 AB- 

Hohenhei

m 

Gani Gjini 

3. O Investimet, Fianancimi 

dhe modelet në 

vendimarrje  

4 2 2 6 AB- 

Hohenhei

m 

Hysni Terziu 

4. O Politikat e Agrikultures 

dhe Zhvillimi Rural 

4 2 2 6 AE-

Maribor 

Hysen Bytyqi 

6. Z Inovacionet në 

Agrikulture  

4 2 2 6 AE-

Hohenhei

m  

Nerimane 

Bajraktari 

7 Z Sociologjia Rurale  4 2 2 6 AE- 

Maribor 

Halim 

Gjergjizi 

 

 

 



 

 

 

 

VITI I DYTË - Semestri i tretë 

Nr. O/

Z 

Lënda mësimore Orë/J

avë 

L U ECT

S 

Krahasimi Mësimdhënësi 

1. O Ushqimi dhe tregtia 

Ndërkombetare  

4 2 2 6 AB- 

Hohenheim 

Gani Gjini 

2. O Menaxhimi dhe 

Marketingu i zingjirit 

agro-ushqimor 

4 2 2 6 AE-Maribor Isuf Lushi 

3. O Menaxhimi i Fermave 4 2 2 6 AB-

Hohenheim 

Shukri 

Maxhuni 

4. O Ekonomika e ambientit 

dhe Resurseve Natyrore  

4 2 2 6 AE- 

Hohenheim 

Hysen Bytyqi 

5. Z Politikat konsumatore 4 2 2 6 AB- 

Hohenheim 

Florije Govori 

6. Z Energjia e Ripertritshme 4 2 2 6 AB- 

Hohenheim 

Florije Govori 

 

VITI I DYTË - Semestri i katërt 

Nr. O Lënda mësimore Orë/Javë ECTS Mentori 

1. O Teza e Masterit 50 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Përshkrimi i Moduleve/lëndëve 

Semestri i pare 

 

 

 

Moduli/Lënda 
1.Ekonometria Aplikative 

Short Content 

 Prezentimi i planprogramit 

 Hyrje 

 Analiza e regresionit me të dhnë ndërsektoriale: Modelet e thjeshta të regresionit 

 Analiza e regresionit me të dhënë ndërsektoriale : Modele të regresionit me shumë 
variabla 

 Modelet e Regeresionit me të dhëna kualitative 

 Teste ekonometrike 

 Modelet bazë të regresionit me serite kohoere 

 Përdorimi i OLS me serite kohore 

 Korelacioni dhe hetetorisi në regresionet me seritë kohore 

 Përmledhje dhe rënësia e zgjedhjes së modelit të duhur ekonometrik 

Aims and learning outcomes (knoëledge, skills and competences) 
Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që të sigurojë një hyrje elementare por të plotë në 
Ekonometri pa përdorur matrica algjebër, ose statistikë përtej nivelit fillestar. Studentët e 
nivelit master në këtë kurs do të përpiqet të përfshijnë disa nga zhvillimet në teorinë dhe 
praktikën e Ekonometrisë dhe përdorimin e programit statistikor për llogaritjen e të 
dhënave. 
 

The method of teaching and learning  
Ligjerata, ushtrime, punime seminarike, konsultime, teste, studime rasti, detyra  
 

Ways of assessing of the student  
Vlerësimi përfundimtar përfshijnë tre kriteret e vlerësimit (pjesëmarrja - 10%; colloquia - 
30%, provim përfundimtar - 60%) Totali 100% 
 

Concretization tools / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literature 
Baltagi B.H. (2008) Econometrics  
Gujarati D. (2004) Basic Econometrics  
Wooldridge J. (2004) Introductory Econometrics - A Modern Approach  
Wooldridge J.  Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data 
Wooldridge J. (2003) Solutions Manual and Supplementary Materials for Econometric 
Analysis of Cross Section and Panel Data - [MIT Press] 



 

 

Lënda:  
2.Ekonomika e Agrikulturës dhe industrisë ushqimore 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Pavarësisht nga kapacitetet prodhuese ekzistuese lokale bujqësore, Kosova importon rreth 

60% (600 milion €/vit) të prodhimeve  ushqimore me prejardheje bimore dhe shtazore për 

nevojat e popullsisë së saj.Ky modul “Ekonomika e Agrikulturës dhe industrisë ushqimore” u 

jep udhëheqësve të ardhshëm në biznes dhe menaxhim, bazat teorike.Përmbajtja e modulit 

"Bazat e Politikave Bujqësore dhe Analizës së Tregut" (esp. Kursit bazat e analizës së tregut). 

Përmbajtja: 
Studentët do të mësojnë të menduarit ekonomik. Do ta kuptojnë strukturën e sektorit agro-

ushqimor. Ata do të jenë në gjendje për të strukturuar problemet ekonomike dhe rregullimin 

e tyre. Të kuptuarit e Termave dhe konceptet e teorisë ekonomike themelore.Studentët 

mësojnë përdorimin kompetent të njohurive teknike. Ata do të jenë të ngazëllyer për  një të 

menduari kritik dhe analitik. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
1.Dr.Skender BERISHA, EKONOMA NDERKOMBETARE, Universiteti “Victory”&Instituti i 
hulumtimeve shkencore VICTORY,  Prishtinë, 2008. 
 
2.Swiss Cooperation Office Kosova-SwissContact, FOOD PRODUCTS, Prishtina, April 2011. 
 
3.Lënda e pare ushqimore, Zyra Bashkpunuese, MASHT/DANIDA, 2011, Prishtinë 
 
4.FOOD PROCESSING TECHNOLOGY 
Principles and Practice, Second Edition, P. Fellows 

Director, Midway Technology and Visiting Fellow in Food Technology at Oxford Brookes 
University 

First edition 1988, Ellis Horwood Ltd, Second edition 2000, Woodhead Publishing Limited and 
CRC Press LLC 

_ 2000, P. Fellows, The author has asserted his moral rights. 

5.Dr.Cliff Ricketts, Dr.Kristina Ricetts; Agribusiness, Fundamentals and Apllications, 2-nd 
Editon, 2009, 2001 DELMAR CENGAGE learning, 5 Maxwell Drive, Clifon Park, NY 12065-2919, 
USA 

6.Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). Manufacturing, Engineering & 



 

 

 

 

 

Lënda:  
3.Metodologjia e Kërkimit Shkencor 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Ky kurs do t’i ndihmojë studentët pjesëmarrës të fitojnë shkathtësitë e nevojshme të 
gjenerojnë informata dhe dije për të kuptuar më mirë fenomenet relevante nga fushat 
afarizmit ekonomik. Gjatë ligjëratave, ushtrimeve dhe punëtorive studentët do të mësojnë si 
të gjejnë përgjigjet apo zgjidhjet përkatëse për çështje të rëndësishme të drejtimit të 
ndërmarrjeve dhe ekonomisë nëpërmjet të hulumtimit shkencor të faktorëve që 
përcaktojnë suksesin e vendimmarrjes. Kursi do të sfidojë studentët për një studim të 
përshpejtuar dhe të disiplinuar. Lënda do të ndihmojë studentët të kuptojnë konceptet dhe 
teoritë themelore të metodologjisë kërkimore në fushën e drejtimit të biznesit dhe 
ekonomisë dhe filozofinë e logjikën në të cilën bazohen metodat alternative kërkimore në 
këtë fushë. 

Përmbajtja: 
Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të aftësohen të: identifikojnë qartë  çështjen 
kërkimore; shfrytëzojnë në mënyrë efektive literaturën shkencore; operacionalizojnë 
konceptet kryesore në kërkimin shkencor për të mundësuar matjet empirike; formojnë 

Technology. Prentice Hall, 22–36, 951–988. ISBN 0-1314-8965-8.  

7.Enterprise Project – Quality Management: Guide Lines to Quality in Project Management 
http//ansi.org 

8. Ekonomia dhe Ndërmarësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë. 

9.Ndërmarrësi, DANIDA& MASHT, 2011, Prishtinë, Kosovë. 

"http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Plani_i_biznesit&oldid=1387647". 

10.Dr.Sc.Shukri Maxhuni, Row milk Product Details,Paperback: 367 pages ,Publisher: LAP 
LAMBERT Academic Publishing (Novembrey 5, 2013) ,Language: English ,ISBN-10:  ,ISBN-13:  
978-3-659-45469-1Product Dimensions: 8.7 x 5.9 x 0.3 inches  

11.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.  

12. 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.   

13. Duane Acker: Animal Science and Industry. 2nd Edition.             
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&
seller= 

http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Prentice_Hall&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0131489658
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Plani_i_biznesit&oldid=1387647
http://www.amazon.com/Basic-Principles-Livestock-Management-Concepts/dp/3844383026
http://www.amazon.com/Basic-Principles-Livestock-Management-Concepts/dp/3844383026
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller


 

 

kornizën konceptuare ku pasqyrohen raportet midis ndryshoreve të pavarura dhe atyre të 
vara; formulojnë qartë hipotezat në të cilat do të mbështetet kërkimi shkencor; hartojnë 
planin kërkimor të studimit të doktoratës, duke përcaktuar njësinë, popullatën, listën 
referuese dhe mostrën e studimit, analizojnë të dhënat  dhe të testojnë hipotezat kryesore 
të studimit, etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
1. Zikmund, W. G., Business Research Methods¸ The Dryden Press 

Neuman, W. L., Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Peason 
Education, Inc., Boston, MA. 

2. Masden, D.,  Sccesful Disserations and Theses, Jossay-Bass, San Francisco 
3. Eco, U., Si Behet Një Punim Diplome (përkthim), Botime Përpjekja, Tiranë 
4. Ligjërata të autorizuara të përgatitura nga Bekim Berisha. 

Për këtë kurs janë të vlefshme edhe këto burime: 
5.    Cooper, D. R & P. S. Schindler,  Business research methods, McGraw-Hill, Boston, 
Mass. 
6.    Musai, B.,  Si të Shkruajmë Ese,  Qendra për Arsim Demokratik 
7.    Boce,  E., Si të shkruajmë një punim kërkimor, Qendra për Arsim Demokratik, Tiranë 
8.    Bekim.B (2013), “Auditimi ekstern dhe cilësia e pasqyrave financiare te ShPK-ve në 
Kosovë”,Konferenca Ndërkombëtare "Ballkani në mesë të Lindjes dhe Perëndimit", 5-7 
(Qershor) 2013 

 

Lënda:  
4.Sistemi i Prodhimit dhe Zhvillimi i Qendrueshem 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Më shumë se 850 milionë njerëz në botë (15% e popullsisë botërore) mbeten të pa 
mjaftueshëm për të ngrënë dhe afërsisht 2 miliard vuajnë nga mangësi me lëndë ushqyese. 
Kjo ndodh pavarësisht nga fakti se ka një rritje të ushqimit në botë. Kjo sugjeron se në 
mënyrë që të kuptojnë pse njerëzit ngelen të uritur dhe ndoshta më e rëndësishmja, çfarë 
mund të bëhet për ndërhyrje me efektive dhe se si Ne duhet të kuptojmë ushqimin në një 
mënyrë sistematike, jo thjesht duke u fokusuar në prodhimin e vetëm. Në këtë kurs, ne do 
të shqyrtojë dimensionet sociale, ekonomike dhe mjedisore të bujqësisë, me sfidat e reja 
globale duke pas parasysh ndryshimin e klimës, shterrimin e burimeve, dhe lëvizjet e 
ndryshme brenda bujqësisë. 

Përmbajtja: 
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të jetë në gjendje të: përcaktojë termat 
"e bujqësisë së qëndrueshme" dhe "sistemin e prodhimit" nga perspektiva të shumta; 
dallojë lloje të sistemeve bujqësore të qëndrueshme, origjina e tyre, si dhe avantazhet dhe 
disavantazhet; jetë në gjendje për të përmbledhur shkurtimisht pse bujqësia e 



 

 

qëndrueshme nuk është vetëm e dëshirueshme, por e domosdoshme në mënyrë që të 
përmbushë sfidat globale qe vijnë; Njoh kostot dhe përfitimet ne këtë fushe duke përdorur 
të dyja me gojë dhe me shkrim,etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
G. Langergraber, “Ecological Sanitation—a way to solve global sanitation problems?” 2005. 
Pamela Ronald, “Plant Genetics, Sustainable Agriculture and Global Food Security” 2011.  
David Pimentel, “Food for Thought: A Review of the Role of Energy in Current and Evolving 
Agriculture,” 2011. 
J. Bongaarts, “Human Population Growth and the Demographic Transition”. 
M. Herroro, “Smart Investments in Sustainable Food Production: Revisiting Mixed Crop-
Livestock Systems” 2010. .Kristo &F.Sallaku,2010. Bazat e prodhimit Bimor, Tiranë. 
Dana Cordell, “The Story of Phosphorus: Global Food Security and Food for Thought” 2009. 
Sonja Vermuelen, “Climate Change and Food Security”. 
 

 

Lënda:  
5.Sistemi i informacionit në Agokultur 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe 
zhvillimin ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të: Sistemit të informacionit në 
Agrokultur, studentët njihen me metodologjinë e poentimit të efekteve zhvillimore si nga 
aspekti i sistemit informatik të menaxhmentit. në Agrokultur.  
Qëllimi i lëndës Sistemi i i informacionit në Agrokultur është: Roli i teknologjis informatike 
dhe sistemeve informatike në proceset afariste dhe menaxhment  qe të mbizotërohet 
metodologjia për përgatitjen e programeve informuese për procesimin e transaksioneve  në 
ekonomi  si dhe në shkathtësitë menaxheriale për sistemin në mbështetje të vendimeve. 

Përmbajtja: 
Roli i teknologjis informatike dhe sistemeve informatike në proceset afariste dhe 
menaxhment. Lidhëshmëria midis koncepteve të dhëna dhe informata. Karakteristikat e 
informates, Nevojat e menaxhmentit për informata. Qasja sistemore si metode e zhvillimit 
të sistemit informatik të menaxhmentit etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 



 

 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
1.Dr.Mihane Berisha-Namani: Ligjerata të 
autorizuara. 2.Dr.Mihane Berisha-Namani: 
Sistemi informatik i investimeve, 
Prishtinë,2004.  

 3.Terry Lucey: Management   
Information Systems, London, 2005  
Laudon,K.andLaudon,J.:    
4.Management Information Systems-
Managing the Digital Firm, 9th 
Edition, 2006.  5.Davis and Olson, 
Management Information Systems, 
New York, 1995  
 

 

 

 

Lënda:  
6.Cilësia e prodhimeve dhe produkteve ushqimore. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Modulet, në të cilat njohuri për cilësinë e produkteve bimore dhe shtazore, origjina e tyre, 
ndikimi, kontrolli dhe ruajtja është e nevojshme. 
Njohuri themelore në prodhimin e kulturave sipas modulit BSc. 
Qëllimi dhe rëndësia e kontrollit të cilësisë dhe sigurisë së prodhimeve me prejardhje 
shtazore dhe lidhshmërinë me shkencat tjera. 
Faktorët e rëndësishëm të zhvillimit, ruajtjes dhe përdorimin e produkteve të cilësisë me 
prejardhje bimor dhe shtazore. Mundësia vlerësuese e efekteve të para fiziologjike pas 
korrjes, prerjes, mjeljes mbi cilësinë e produkteve me prejardhje bimore dhe shtazore. 
Njohja e kërkesave statutore dhe sektorit privat për kontrollin e cilësisë, sigurimin dhe 
menaxhimin e prodhimeve me prejardhje bimore dhe shtazore me shembuj aktual praktik, 
që lejojnë një vlerësim kritik të kritereve të cilësisë. 
 

Përmbajtja: 
Njohuri aktuale praktike e shkencës, sistemet e prodhimit, tregtisë dhe udhëzimet 
kombëtare dhe ndërkombëtare në temën e "cilësisë së prodhimeve" 
Studentët do të fitojnë aftësi kontrolluese dhe menaxhuese të prodhimeve me prejardhje 

bimore dhe shtazore në ndërmarrësitë bujqësore. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 



 

 

Literatura: 
11.Dr.Sc.Shukri Maxhuni,Possibility of obtaining of the cheese: Mozzarella cheese produced 
from cows  buffalo and goats milk. 
  Product Details.Publisher: LAP  Lambert Academic Publishing (19 November 
2012.Paperback:128 pages.Language: English.ISBN-10:3659302171.ISBN-13:978-
365930217.Product Dimensions: 8.7 x 5.9 x 0.3 
2.Dr.Sc.Shuri Maxhuni, Impact Of Types Of Milk In Production Cheese Kashkaval  
 Product Details.Paperback: 116 pages .Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing (May 
22, 2013) .Language: English .ISBN-10: 3659400815 .ISBN-13: 978-3659400810 .Product 
Dimensions: 8.7 x 5.9 x 0.3 inches .Shipping Weight: 7.8 ounces  
 
3.Dr.Sc.Shukri Maxhuni, Row milk  
 Product Details.Paperback: 367 pages .Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing 
(Novembrey 5, 2013) .Language: English .ISBN-10:  .ISBN-13:  978-3-659-45469-1.Product 
Dimensions: 8.7 x 5.9 x 0.3 inches  

4.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.  

5.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.   

6.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.7.DuaneAcker:AnimalScienceandIndustry.2ndEdition.             
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=
&seller= 

8.Enterprise Project – Quality Management: Guide Lines to Quality in Project Management 
http//ansi.org,9.Swiss Cooperation Office Kosova-SwissContact, FOOD PRODUCTS, Prishtina, 
April 2011.10.Lënda e pare ushqimore, Zyra Bashkpunuese, MASHT/DANIDA, 2011, Prishtinë 

11.FOOD PROCESSING TECHNOLOGY, Principles and Practice, Second Edition, P. Fellows 
Director, Midway Technology and Visiting Fellow in Food Technology at Oxford Brookes 
UniversityFirst edition 1988, Ellis Horwood Ltd, Second edition 2000, Woodhead Publishing 
Limited and CRC Press LLC_ 2000, P. Fellows, The author has asserted his moral rights. 

12.Dr.Cliff Ricketts, Dr.Kristina Ricetts; Agribusiness, Fundamentals and Apllications, 2-nd 
Editon, 2009, 2001 DELMAR CENGAGE learning, 5 Maxwell Drive, Clifon Park, NY 12065-
2919, USA 

13.Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). Manufacturing, Engineering & 
Technology. Prentice Hall, 22–36, 951–988. ISBN 0-1314-8965-8.  

14.Impact of genetically Engineered Corps on farm Sustainability in the United States. 
Washington,DC;The National Acadeies Press, 2010. 

http://www.amazon.com/Basic-Principles-Livestock-Management-Concepts/dp/3844383026
http://www.amazon.com/Basic-Principles-Livestock-Management-Concepts/dp/3844383026
http://www.intechopen.com/welcome/0666bd242c21546d0c83c0290bd114ea#about
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller
http://sq.wikipedia.org/w/index.php?title=Prentice_Hall&action=edit&redlink=1
http://sq.wikipedia.org/wiki/Speciale:BurimeteLibrave/0131489658


 

 

 
15.Franc Bavec, Martina Bavec, Organic production and Use of Alternative Corps (Books in 
Soils Plants, and the Environment),  Amazon, 2006. 
 
16.Dervish Rozhaja, Fiziologjia Krahasuese, Prishtinë, 2002; 
17.Aleko Miho, Lulëzim Shuka, Fiziologjia e bimëve, Tiranë 2003; 
18.A.Lutkiç: Biokimia, Zagreb (1992). 

19.Ashraf ,M., Ozturk,M. Ahmad,M.S.A., Aksoy,A. (Eds),  Crop Production for Agricultural 
Improvement, 2012,VII, 782p. 

20.Hakeem, Khalid Rehman, Ahmad, Paravaiz, Ozturk, Munir (Eds.), Crop impruvment, 2013, 
XXVII, 494 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semestri i dytë 



 

 

Moduli/Lënda 
 1.Projektet në agrobiznes 

 Përmbajtja e shkurtër 
Investimet si faktor i politikës zhvillimore në kushtet e progresit teknologjik. Përkufizimi i 
investimeve. Llojet kryesore të investimeve dhe vendimeve investuese. Investimet kapitale. 
Procesi investues. Menaxhimi i fazës përgatitore të procesit investues. Hulumtimi i tregut. 
Zgjedhja teknologjike dhe zgjidhja teknike. Analiza e lokacionit dhe aspekteve ekologjike. 
Planifikimi i kapaciteteve prodhuese. Planifikimi i shpenzimeve. Planifikimi i mjeteve të 
nevojshme investuese. Plani dinamik i realizimit të projektit  investues. Burimet e financimit. 
Planifikimi i të hyrave. Përpilimi i pasqyrave financiare. Vlerësimi i efekteve financiare të 
projektit  investues. Vlerësimi i likuiditetit dhe rentabilitetit të projektit investues. Vlerësimi i 
efekteve ekonomiko-shoqërore të projektit investues (Cost –Benefit analiza). Menaxhimi i fazës 
së realizimit të projektit investues. 
 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat) 
Qëllimi i lëndës “Projektet në agrobiznes” është që t’i pajisë studentet me njohuri teorike dhe 
t’i aftësojë për përpilimin, vlerësimin dhe realizimin e projekteve të ndryshme nga agrobiznesi.  
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të zhvillojë aftësi dhe do të jenë në 
gjendje: 
- Të identifikojë projekte zhvillimore 
- Të përpilojë projekte investuese 
-  T’i vlerësojë efektet financiare që gjeneron projekti 
-  T’i vlerësojë efektet ekonomike dhe shoqërore që i gjeneron projekti 
- Të marrë vendime investuese 
- Të menaxhojë  realizimin e projektit investues. 
 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies 
 Gjatë seminareve theksi vendoset në përsëritje, kuptimin logjik, konsolidimin e njohurive 

teorike të fituara në ligjërata (në formën të testeve 20- min.) dhe mbi të gjitha për të 
zhvilluar aftësinë e aplikimit praktik të tyre.  

 Një pjesë e rëndësishme e workshop-it, bazohet në  punën me grupe të vogla studentësh (4-
5 studentë), të cilëve u jepen për diskutim raste të caktuara studimore për projekte të 
caktuara. 

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) Vlerësimi në % Nota përfundimtare 

Vijimi i rregullt  10.00 % 91-100 10 (dhjetë) 

Testi intermediar  30.00 % 81-90 9 (nëntë) 

  71-80 8 (tetë) 

Provimi final  60.00 % 61-70 7 (shtatë) 

Totali  100.00 % 
51-60 6 (gjashtë) 

00-50 5 (pesë) 
 

Mjetet e konkretizimit/TI 
Salla me mundësi të errësimit, kompjuteri dhe projektori. 



 

 

 

 

Lënda:  
2.Legjislacioni në Agrikultur 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Nxënësit janë në gjendje të japin një pasqyrë të strukturave themelore të ligjit të bujqësisë 
dhe mjedisit, si dhe që shaktohet kuadrin e bujqësisë dhe mjedisit ligjor për ekonomik 
(përfshirë ekonomike bujqësore) të punojnë jashtë operative dhe të ekranit. 
Ky modul është gjithashtu i përshtatshëm si një modul zgjedhore në Master i Shkencave 
Bujqësore. 

Qëllimi i kursit teorik dhe praktik është të nxjerrë në pah dhe për të zgjeruar njohuritë e 
ligjeve bujqësore në Kosovë dhe vendet e BE, sidomos ato te lidhura me aspekte te 
agrobiznesit.  

Këtu studentët njihen me ligjet kryesore bujqësore, duke përfshirë edhe legjislacionin 
sekondar ose rregulloret dhe udhëzimet administrative, si dhe aspektet e implementimit te 
këtyre ligjeve ne Kosovë.  

Ligjislacioni  në Agrikultur si lëndë shtjellon qeshjet e rregullimit ligjore te prodhimit te 
ushqimit ne sektorin e agrobiznesit në Kosovë dhe me gjerë. 

Përmbajtja: 
Kapitulli 1 pronësisa e Tokës bujqësore dhe Legjislacioni mbrojtëse i tokës , Hyrje Hisoriku i 
tokes bujqesore, Kompanite bujqësore Akti 1986 qirasë,Fermat e biznesitReformëa 
Industriale e qiramajres ne Grup qiramarrjes ,.Procedura e inicimit, përgatitjes dhe miratimit 
te ligjeve bujqësore ne Kosovë dhe vendet e BE. Ofron ligjet kryesore dhe te rëndësishme te 
aprovuara ne Republikën e Kosovës, qe kanë te bëjnë me rregullat ligjore te prodhimit te 
ushqimit bimor dhe shtazor, ujitjen e tokave bujqësore, ruajtjen e tokës bujqësore, 
zhvillimin rural, ruajtjen e pyjeve, sigurinë ushqimore, rregullat ligjore për import-eksport te 
produkteve ushqimore,ligjin per pesticidet,rregullat ligjore per ruajtjen e ambientit dhe 
imputeve bujqësore. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Literatura 
Literatura bazë: 
- Zef Gjeta, Menaxhimi I ciklit të projekteve në bujqësi, 2005, UBT, Tiranë 
- Mustafa, M., Menaxhimi i Investimeve, RIINVEST, Prishtinë, 2009 
Literatura plotësuese: 
- Doppler, W. (1996): Quantifying costs and benefits, Techniques of cost benefit analysis, 

Towards an  
   economic, social and environmental evaluation. In: UPTON, M. (edit.) Planning and appraising 

agricultural  
- Adnan Rovçanin, Savremene metode ocjene efikasnosti investicija, 2000, Ekonomski fakulltet 

Universiteta u Sarajevu, Sarajevo. 
 



 

 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
1.Prof. Dr. Ulrich Palm    Agricultural 
2.Professor Christopher P. Rodgers    Agricultural Law  
J.H. DANIELSEN (2013): EU Agricultural Law (ISBN: 9041132805)  
3. J.A. McMahon (2008): EU Agricultural Law (First Edition, ISBN: 9781904501657 

4. http://www.eubusiness.com/topics/eulaw/summaries-agri1  
5. http://europa.eu/legislation_summaries/agriculture/index_en.htm  
6. http://www.mbpzhr-ks.net/  
7. http://www.auv-ks.net  
 
 

 

Lënda:  
3.Financimi dhe modelet në vendimëmarrje 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe 
zhvillimin ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të: Investimeve, Financimi dhe 
modelet në vendimëmarrje në përgjithësi, studentët njihen me metodologjinë e poentimit 
të efekteve zhvillimore si nga aspekti i investimit, financimit dhe formulimit të modeleve në 
vendimëmarrje. 
 Qëllimi i lëndës Investimet, Financimi dhe modelet në vendimëmarrje është qe të 
mbizotërohet metodologjia për përgatitjen e programeve investuese dhe financuese në 
ekonomi në  si dhe në shkathtësitë menaxheriale për marrjen e vendimeve në udhëheqje. 

Përmbajtja: 
Njohuritë, aftësitë teorike dhe mjeshtëritë metodike, studenti do ti fitojë gjatë ligjeratave që 
organizohen duke përdorë metodat  bashkohore me: projektor, kompjuter, media etj. 
Detyrë e kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri të caktuara nga lëmia e 
investimeve, financave, me medelet e vendimëmarrjes dhe të njihen me mundësinë e 
zvillimit teorik dhe praktik 
Kuptimi i investimeve,Sistemi i investimeve,Funksioni i sistemit të investimeve Vendimet 
investimet dhe llojet e tyre,Vendimet makroinvestive,Vendimet 
paraprakeinvestime,Vendimet mikroinvestive,Vendimet operative investive 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 



 

 

Literatura: 
Dr.Muhamet Mustafa, Menaxhmenti i projeketeve investuese 2001. Prishtinë 

 Dr.Vera Xhokaxhi dhe Dr.Vasilika Kume Marrja e vendimeve menaxheriale, Tiranë 

Dr.Spiro Brumballi, Investimet, Tiranë 2002. 

 Dr.Ibrahim Kuka, Dr.Justina Shiroka-Pula dhe Mr.Besnik Krasniqi;  

 Menaxhmenti dhe vendosja, Prishtinë, 2006 

 
 

 

Lënda:  
4.Politikat e Agrikulturës dhe Zhvillimi Rural 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Ky kurs ofron një hyrje të gjerë në politikat e ushqimit në BE, Kosove dhe bote. Politika 
bujqësore dhe ushqimit duke përfshi ligjet, rregulloret, vendimet, veprimet dhe institucionet 
tjera që ndikojnë në politikat bujqësore dhe prodhimin e ushqimit, shpërndarjen dhe 
konsumin. Polemika dhe debate të lidhura me parimet ekonomike, mjetet kërkimore, analizën 
e politikave, dhe të dhënat bashkëkohore burime. Lënda do te ketë ne konsiderate për student 
jo vetëm shqetësimet e lidhura me interesat ekonomike të fermerëve, por gjithashtu përfshin 
ushqimin, bujqësinë e qëndrueshme, mjedisin dhe sigurinë ushqimore. Në fund të kursit, 
studenti do të jetë në gjendje të: zhvilloj një mendim të aplikimit të ekonomisë ne përgjithësi 
për çështje të bujqësisë dhe politika-bërësve; vëzhgon dhe analizon në mënyrë kritike ngjarjet 
aktuale dhe të analizojë ndikimin e tyre potencial në politikën bujqësore dhe ushqimore; 
zgjeroj dijen e tyre mbi sektorët bujqësore dhe ushqimore ne Kosove dhe sferën globale; 
zhvillon aftësitë e të menduarit kritik dhe të vlerësoj se si politikat e brendshme dhe të botës 
ndikojnë ne politikat bujqësore dhe ushqimit, si dhe ne mënyrë kritike të analizojë shkaqet dhe 
zgjidhjet e mundshme  për mungesat ushqimore dhe urinë globale. 

Përmbajtja: 
Hyrje ne politika bujqësore dhe te ushqimit, procedurat e lidhura me politikat bujqësore dhe 
ushqimit, prodhimi i ushqimit dhe mjedisi, politika globale, ushqimi dhe tregu bujqësor, roli i 
tregtisë, politika tregtare, prodhimi i ushqimit, politika e lidhur me fermat bujqësore dhe 
mjetet e politikave bujqësore, udhëzimet dietike, etiketimi i prodhimeve ushqimore dhe 
reklamat, burimet e ushqimit, politika e lidhura me bujqësinë dhe ushqimin, komuniteti rural, 
uria dhe pasiguria ushqimore, programet ndihmese te ushqyerit, siguria ushqimore, ndihma 
ushqimore dhe të ushqyerit, etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
1. R.D. Knutson, J.B. Penn, and Barry L. Flinchbaugh, Joe L. Outlaw. NJ: Agricultural and Food 
Policy, 6th ed. Prentice Hall, 2007. 



 

 

2. Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma. New York, NY: Penguin Books, 2006. 
3. Mark Bittman, A Food Manifesto for the Future, available at 
http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/02/01/a-food-manifesto-for-the-future/  
4. Knowing Which Foods Are Making Us Sick: 
http://www.choicesmagazine.org/magazine/article.php?article=68 
5. Food Insecurity Up in Recessionary Times: 
http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/December09/Features/FoodInsecurity.htm 
6. Global Economic Crisis Threatens Food Security in Lower Income Countries:  
http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/December09/Features/GlobalEconomic.htm 
7. Materials for lectures and exercises (script) prepared by teacher (H. Bytyçi) which will be 
submitted to students at the end of each lecture. 
8. Scientific which can be found on "PubMed" (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) and 
other scientific site. 
 

 

Lënda:  
5.Inovacionet në Agrikulturë 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Ky modul do të mundësojë studentët të kuptojnë më mirë proceset e inovacionit në bujqësi. 
Moduli do të mbulojë inovacione që janë relevante në inxhinieri bujqësore si ne 
prodhimtarinë bimore dhe blegtorale. Studentët janë të njohur me forcat të rëndësishme 
lëvizëse e inovacionit, të tilla si ndryshimi demografik, duke rritur kërkesën për produkte 
bujqësore dhe disponueshmërisë së kufizuar të burimeve natyrore, etj. 

Përmbajtja: 
Studenti do të fitojë një kuptim të plotë të temave në vijim: Përkufizimet, konceptet, 

tipologjitë dhe treguesit e inovacionit; Teoritë e inovacionit dhe sistemeve te inovacionit; 

Forcat lëvizëse dhe qëllimet e inovacionit; Karakteristika specifike të risive në bujqësi; Roli i 

inovacioneve në zhvillimin e bujqësisë; Analiza e proceseve të inovacionit duke përdorur 

raste studimore ilustruese nga bujqësia në vendet e industrializuara dhe në zhvillim, etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
1. Agricultural Innovation Systems. A Framework for Analysing the Role of the Government. 
OECD. 19 June 2013. ISBN : 9789264200593 (PDF).  
 
2. Agricultural innovation systems : an investment sourcebook. p. cm. — (Agriculture and 
rural development).  
ISBN 978-0-8213-8684-2 — ISBN 978-0-8213-8944-7. http://www-

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/02/01/a-food-manifesto-for-the-future/
http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/December09/Features/GlobalEconomic.htm
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/


 

 

wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/ 
WDSP/IB/2012/03/01/000356161_20120301005432/Rendered/PDF/672070PUB0EPI00678
44B09780821386842.pdf  
3. Mytelka, L. K. 2000. “Local Systems of Innovation in a Globalised World Economy.” 
Industry and Innovation 7 (1): 15–32. 
4. OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 2009. “Growing 
Prosperity. Agriculture, Economic Renewal, and Development.” Draft Outcome Document 
from the Experts Meeting “Innovating Out of Poverty,” OECD, Paris, April 6–7. 
5. Materials for lectures and exercises (script) prepared by teacher (N. Bajraktari) which will 
be submitted to students at the end of each lecture. 

 

Lënda:  
6.Z.Sociologjia Rurale  

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Qëllimi i këtij kursi është të prezantoj me sociologjisë rurale dhe shoqërinë rurale. Së bashku 
ne kete mënyrë ne shpresojmë për të krijuar një mundësi për çdo nxënës për të zhvilluar një 
perspektivë për jetën rurale e cila shtrihet larg nocionit te formuar të asaj rurale është; për të 
mësuar studentët për të përdorur dy koncepte të rëndësishme: sociologjike - sistemet sociale 
dhe ndryshimet shoqërore; për të sfiduar çdo nxënës për të shkëmbyer ide rreth jetës rurale 
me moshatarët e tyre në një mjedis relativisht të pastrukturuar; dhe të ju ndihmojë të 
zhvillojnë një aftësi për të menduar dhe shkruar në mënyrë kritike rreth çështjeve dhe temave 
që prekin shoqërinë rurale. 

Përmbajtja: 
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të kuptojë temën e varfërisë rurale si 
pjesë e studimit më të gjerë social, ose pabarazisë në të gjithë vendet dhe njerëzit; kuptojë 
perspektivat e mëdha sociologjike teorike që merren me shkaqet dhe pasojat e jetës rurale; 
kuptojë faktorët social dhe ekonomike ne krijimin dhe mbajtjen e varfërisë dhe se si këto 
ndryshojnë me kalimin e konteksteve të ndryshme gjeografike dhe grupeve te popullsisë; 
identifikojë aspektet unike të cilat karakterizojnë njerëzit rurale dhe vendet; zhvillojë  aftësitë 
kritike në vlerësimin  e qasjeve teorike dhe metodologjike të paraqitura gjatë leximit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
1. Rogers, E.M., R.J. Burdge, P. Korsching, and J. Donnermeyer. 2000. “Development and the  
Third World” Pp. 354-375 in Social Change in Rural Societies: An Introduction to Rural  
Sociology 3rd edition. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall. 
2. Daly, H. 2004. “Sustainable economic development: Definitions, principles, policies.” Pp. 62-
79 in N.Wirzba (ed.) The Essential Agrarian Reader. Washington DC: Shoemaker and Hoard.  
 3. Swanson, L.E. and A.E. Luloff. 1990. “Barriers and opportunities for community 
development: A summary” Pp. 228-234 in A.E Luloff and Louis E. Swanson (eds.) American 

http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/


 

 

Rural Communities. Boulder, CO: Westview Press.  
4. Chambers, R. 1989. “Reversals, institutions, and change” Pp. 181-195 in Robert Chambers,  
Arnold Pacey, and Lori Ann Thrupp (eds.) Farmer First: Farmer Innovation and  
Agricultural Research. Intermediate Technology Publications.  
 5. Griffiths, J. 2009. “The transition initiative: Changing the scale of change” Orion 
July/August:40-45. 6. Cromartie, J. and P. Nelson. 2009. Baby Boom Migration and Its Impact 
on Rural America. ERR-79, U.S. Department of Agriculture, Economic Research Service. 
Available online at http://www.ers.usda.gov/publications/err79/. 

 
 
Semestri i tretë 
 
Lënda:  

1. Ushqimi dhe tregtia ndërkombëtare  

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Nxënësit kuptojnë teorinë ekonomike të tregtisë ndërkombëtare dhe janë në gjendje për të 
përdorur këtë strukturë për të trajtuar pyetjet politikave të orientuara në sektorin e 
bujqësisë dhe ushqimit. Ata kuptojnë detajet e negociatave aktuale të tregtisë, incl.tema të 
reja në rendin e ditës të tregtisë, dhe janë të njohur me mjete analitike për të vlerësuar 
implikimet më të gjera për grupe të ndryshme të vendeve dhe të segmenteve të popullsise 

Qëllimi i studimit te lendes është te siguroje studentet me njohuri teorike dhe praktike mbi 
politikat tregtare te avancuara ndërkombëtare, rolin e institucioneve tregtare, mekanizmat 
dhe politikat tregtare ndërkombëtare te produkteve agro-ushqimore . 

Përmbajtja:Ky modul është veçanërisht e rëndësishme për studentët të cilët e shohin 
karrierën e tyre në organizata kombëtare dhe ndërkombëtare që merren me çështjet e 
tregtisë se ushqimitNjohja e studentëve me aspektet teorike dhe praktike të rolit të 
politikave ndërkombëtare te tregtimit te produkteve agro-ushqimore, ne veçanti me rolin e 
institucioneve ndërkombëtare siç është OBT-ja (WTO) dhe institucionet e specializuara ne 
BE dhe te OKB-se. Vëmendje e veçantë i kushtohet rolit të politikave te tregtisë 
ndërkombëtare nga ana e institucioneve qeveritare dhe joqeveritare përballe tregut globale.  

Rëndësi e veçantë do ti kushtohet analizës dhe të procesit të politikave te tregtisë 
ndërkombëtare sipas produkteve strategjike agro-ushqimore ne tregun ndërkombëtare  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Literatura: 

1.International Economics:Krugman, P. and Obstfeld, M. (2009), 

2.International Economics. Theory and Policy.8th Edition Pearson Publisher.Feenstra, R.C. 
and Taylor, A.M. (2011). International Economics. 

3.Worth Palgrave Macmillian. International Edition. Second Edition. New York. 



 

 

4.Mathematical Economics: Chiang, A.C. and Wainwright, K. (2005), Fundamental Methods 
of Mathematical Economics, 

5.Michael R. Reed (2001): International Trade in Agricultural Products, Upper Saddle Ricer 
(Prentice Hall). E. Skrelli, Politikat e bujqësisë dhe të ushqimit, Tiranë, 2006.  
6.www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/whatis_e.htm  
7.THE LIMITED BUT IMPORTANT ROLE OF THE  
WTO, William H. Lash III  
8.Globalization and Role of WTO in Promoting Free International trade  

 
 

Course:  
2. Menaxhimi dhe Marketingu i zingjirit agro-ushqimor 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Kjo lëndë ofron një hyrje të gjerë te sferës se marketingut te produkteve në agrikulturë. 
Prodhimi i produkteve në Agrikulturë përbenë një komponent shumë me rëndësi  për 
konsumatoret duke përfshi ligjet, rregulloret, vendimet, veprimet dhe institucionet tjera që 
ndikojnë në prodhimet bujqësore dhe ushqimi, shpërndarjen dhe konsumin e tyre. Lënda do 
te ketë ne konsiderate për student jo vetëm shqetësimet e lidhura me interesat ekonomike 
të fermerëve, por gjithashtu përfshin ushqimin për konsumatore, bujqësinë e qëndrueshme, 
mjedisin ekologjik dhe sigurinë ushqimore. Studenti do te ketë njohuri mbi funksionet e 
marketingut bujqësore, dobitë-shtese,strukturat e tregut dhe institucionet e marketingut  te 
produkteve agro-ushqimore. Do te kontribuoj ne alternativat e marketingut ne 
vendimmarrje te fermerëve  dhe ndërmjetësve. Te japë njohuri te nevojshme për strukturat 
e tregut, pozicionin e fermerëve ndaj prodhimit dhe çmimeve te tregut, po kështu dhe te 
përpunuesve, për fuqinë e firmave ne treg e ne  lidhje marrëveshjesh për shit-blerje. Në 
fund të studimeve, studenti do të jetë në gjendje të: zhvilloj një mendim të aplikimit të 
ekonomisë ne përgjithësi për çështje e marketingut dhe  vëzhgon dhe analizon në mënyrë 
kritike ngjarjet aktuale dhe të analizojë ndikimin e tyre potencial në marketingun e 
produkteve agro-ushqimore. 
 
Përmbajtja: 

Lënda do te përfshij pjesën e hyrjes te Parimit te marketingut ne Agrikultur te produkteve 
agro-ushqimore, do te shtjellohen procedurat  e marketingut  nga burimi drejt përdorimeve, 
shpjegohet se marketingu është kompleks dhe i kushtushem,shtues-vlere.Miksi i 
marketingut  dhe zhvendosja ne pozicioni vendndodhje e firmave te depozitimit por edhe 
atyre te përpunimit. Konkurrenca ne tregjet e produkteve agroushqimore si dhe tipet e 
saj.Fuqia ne treg dhe fuqia për marrëveshje e firmave, tipet e saj. Alternativat për marketing 
te prodhuesve dhe agrobizneseve. Industria përpunuese dhe përpunimi,tregtia 
ndërkombëtare e ushqimeve qe trajton kontributin e e produkteve  bujqësore dhe ushqimit, 
ar syet ekonomike për tregti  jashtë Kosove. Transporti dhe ruajtja e produkteve. Çmimi 
qartësues i tregut dhe sinjalet për prodhim. Kanalet e marketingut dhe lidershipi.Tregtia me 
shumicë dhe pakicë e produkteve agro-ushqimore. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 



 

 

Leksione, prezantimet, diskutime, seminare, provime,projekte kërkimore, projekte në grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
 A. Jakupi; “Marketingu(Bazat)”, 2008, Prishtinë. 
 A.Verçuni&Gj.Uldedaj; “Bazat e Marketingut”, 2009, Tiranë. 
 B.Ceku,H.Aliu,H.Deari,:”Parimet e Marketingut”2011,Tetovë. 
 P.Kolnikaj,&A.Verquni,B.Male,“Marketingui produkteve Bujqesore”,2008,Tiranë. 
 R.L.KOHLS,Joseph N.UHL.”Marketing of agricultural products”,New Jersey,2002. 
 Ph.Aurier,L.Sirieix.”Le marketing des produits agroalimentaires”,Paris,2004. 

 

Lënda:  
3.Menaxhimi i fermës. 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Menaxhimi i fermës”do të ndihmojë në përgatitjen e ekspertëve të kualifikuar në shkencat e 
prodhimit të mishit, qumëtit si ushqim bazë dhe prodhimeve të tyre. Për më tepër, ky modul 
ka për qellim qe të ndihmojë studentët për të fituar njohuri ekonomike për ndërtimin e 
fermave bujqësore ekonomike. 
Menaxhimin më të mire të tyre, për ngritjen e prodhimtarië së qumështit, mishit dhe 
nënprodhimeve të tyre. 
 

Përmbajtja: 
Fokus i veçante do ti kushtohet aspektit ekonomike të lidhura me prodhimtarinë e 
qumështit, mishit dhe fermave për prodhim qumështi,mishi,  aspektet e mjedisit dhe 
prodhimi i ushqimit, parimet e të ushqyerit për fermat për qumësht, mish, furnizimi  me 
qumësht,mish në Kosovë, në rajon dhe në botë, legjislacioni lidhur me qumështin,mishin dhe 
prodhimet e tij ne vend dhe EU, shqyrtimi i ndryshimeve shoqërore dhe teknologjike  globale 
në ristrukturimin e prodhimtarisë së qumështit, mishit, etj. 
Ky modul ofron një bazë të mirë për rolet e menaxhimit të ardhshme në kompanitë e 

agrobiznesit. Studentët të dinë elementet bazë të menaxhimit të ndërmarrjeve bujqësore 

dhe vlerësimin e tyre. Studentë do të përfitojnë aftësitë komunikuese dhe bashkëpunimi, 

punën ekipore, aftësitë për të transferuar njohuritë, aftësitë organizative, punë të pavarur, 

aftësia me shkrim dhe aftësia e shprehjes me gojë.Studentët do të fitojnë aftësi 

Menaxhuese në ndërmarrësitë bujqësësore. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 



 

 

Literatura: 
1.Dr.Sc.Shukri Maxhuni,Possibility of obtaining of the cheese: Mozzarella cheese produced 
from cows  buffalo and goats milk.Product Details.Publisher: LAP  Lambert Academic 
Publishing (19 November 2012,Paperback:128 pages 
Language: English,SBN-10:3659302171,ISBN-13:978-3659302176,Product Dimensions: 8.7 x 
5.9 x 0.3.2.Dr.Sc.Shuri Maxhuni, Impact Of Types Of Milk In Production Cheese Kashkaval  
 Product Details,Paperback: 116 pages ,Publisher: LAP LAMBERT Academic Publishing (May 
22, 2013) ,Language: English ,ISBN-10: 3659400815 ,ISBN-13: 978-3659400810 ,Product 
Dimensions: 8.7 x 5.9 x 0.3 inches ,Shipping Weight: 7.8 ounces  
3.Dr.Sc.Shukri Maxhuni, Row milk.Product Details,Paperback: 367 pages ,Publisher: LAP 
LAMBERT Academic Publishing (Novembrey 5, 2013) ,Language: English ,ISBN-10:  ,ISBN-13:  
978-3-659-45469-1,Product Dimensions: 8.7 x 5.9 x 0.3 inches 4.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. 5.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.  
6.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.  7. Duane Acker: Animal Science and Industry. 2nd Edition.             
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=
&seller=8.Materialet e ligjëratave dhe ushtrimeve (Skripta) të përgatitura nga arsimtari i 
lëndës (H. Bytyçi) të cilat do të iu dorëzohet studentëve në fund të çdo ligjërate. 9.Artikuj 
shkencor të mësimdhënësit të lëndës  të cilët mund të gjenden në faqen “PUBMED” 
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/) dhe në faqe tjera shkencore. 
 
 

Lënda:  
4.Ekonomika e Ambientit dhe Resurseve Natyrore 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Shoqëria jonë përballet me sfida në rritje në menaxhimin e burimeve mjedisore dhe 
natyrore. Ndërsa politika e bërë në nivele të ndryshme është bërë më e diskutueshme në 
menaxhimin e mjedisit, ekonomiken e mjeteve dhe teknikave  te cilat mund të ofrojnë 
informacion të vlefshëm dhe të ndihmojë për marrjen e vendimeve më të mira të 
menaxhimit. Ky kurs është i dizajnuar që të njoftoj studentët me grup të ndryshme të 
mjeteve dhe teknikat që përdoren në menaxhimin e burimeve mjedisore dhe natyrore. 

Përmbajtja: 
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të jetë në gjendje të: Zhvillojë dhe 
kuptojë aplikimin e ekonomisë në çështjet e ambientit dhe resurseve natyrore; Vëzhgon dhe 
analizon në mënyrë kritike ngjarjet aktuale dhe të analizojë ndikimin e tyre potencial në 
politikën e ambientit dhe resurseve natyrore; Zgjeroj dijen e tyre mbi sektorët e ambientit 
dhe resurseve natyrore në Kosove dhe sferën globale; Zhvillon aftësitë e të menduarit kritik 
dhe të vlerësoj se si politikat e brendshme dhe të botës ndikojnë në politikat ambientit dhe 
resurseve natyrore, etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

http://www.amazon.com/Basic-Principles-Livestock-Management-Concepts/dp/3844383026
http://www.amazon.com/Basic-Principles-Livestock-Management-Concepts/dp/3844383026
http://www.intechopen.com/welcome/0666bd242c21546d0c83c0290bd114ea#about
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller
http://www.amazon.com/gp/product/013046256X/ref=olp_product_details?ie=UTF8&me=&seller
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


 

 

grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
1. Tom Tietenberg and Lynne Lewis (TL): Environmental & Natural Resource  
Economics (8/E, 2009, Prentice Hall).  
2. A. Myrick Freeman (MF): The Measurement of  
Environmental and Resource Values: Theory and Methods (2nd Edition, Paperback, 2003,  
Published by Resource for Future, Available in Google Books). 
3. Materials for lectures and exercises (script) prepared by teacher (H. Bytyçi) which will be 
submitted to students at the end of each lecture. 
 

Lënda:  
5.Z.Politikat konsumatore 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Qëllimi i këtij kursi është që t´u mundësojë studentëve kuptimin e politikave të cilat 
ndikojnë në mirëqenien e konsumatorëve. Në këtë lëndë do të shfrytëzohen instrumentet e 
analizës mikroekonomike për të hulumtuar racionalisht mbi çështjet e lidhura ngushtë me 
sjelljen e konsumatorit dhe efektet e rregullimit ligjor nga qeveria. 

Analiza e politikave konsumatore të miratuara dhe të propozuara në nivel qendror dhe 
lokal. Aplikimi i analizës ekonomike në ligjin mbi konsumatorët, politikat ekonomike dhe 
rregulloret. Studimi i procesit të krijimit dhe zbatimit të legjislacionit dhe impakti në 
mirëqenien e konsumatorëve.  

Përmbajtja: 
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të jetë në gjendje të: 
1. Zhvillojë dhe kuptojë aplikimin e politikave ndaj konsumatorit. 
2. Vëzhgon dhe analizon në mënyrë kritike ngjarjet aktuale dhe të analizojë ndikimin e tyre 
potencial në politikën e sjelljes konsumatore 
3. Zgjeroj dijen e tyre mbi politiken konsumatore  në Kosove dhe sferën globale. 
4. Zhvillon aftësitë e të menduarit kritik dhe të vlerësoj se si politikat e brendshme dhe të 
botës ndikojnë në politikat e tregut 
5. Zgjeroj njohurit personale për lidhjet në mes të politikes dhe konsumatorit. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
Robert H. Frank, Microeconomics and Behavior, McGraw-Hill, 2014 



 

 

HalR.Varian, Mikroekonomia, Onufri, 2000. 
 

Lënda:  
Energjia e Ripertristhme  

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  
Qëllimi i këtij kursi është që t´u mundësojë studentëve kuptimin e politikave të cilat 
ndikojnë në energjinë e ripertritshme. Në këtë lëndë do të shfrytëzohen instrumentet e 
analizës mikroekonomike për të hulumtuar racionalisht mbi çështjet e lidhura ngushtë me 
energjinë e ripertritshme dhe efektet e rregullimit ligjor nga qeveria. 

Përmbajtja: 
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studenti do të jetë në gjendje të: 
1. Zhvillojë dhe kuptojë aplikimin e politikave ndaj energjisë se ripertritshme. 
2. Vëzhgon dhe analizon në mënyrë kritike ngjarjet aktuale dhe të analizojë ndikimin e tyre 
potencial në politikën e energjisë se ripertritshme. 
3. Zgjeroj dijen e tyre mbi energjinë e ripertritshme në Kosove dhe sferën globale. 
4. Zhvillon aftësitë e të menduarit kritik dhe të vlerësoj se si politikat e brendshme dhe të 
botës ndikojnë në politikat e energjisë se ripertritshme. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 
grupe. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin – 10%; 
Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100% 

Mjetet e konkretizimit / IT 
Literaturë e përshtatshme, ligjërata, përdorimi i IT. 

Literatura: 
Schaeffer, John. 2007. Real Goods Solar Living Sourcebook: The Complete Guide to 
Renewable Energy.Technologies and Sustainable Living (30th anniversary edition). Gaiam. 
Boyle, Godfrey. 2004. Renewable Energy (2nd edition). Oxford University Press, 450 pages 
(ISBN: 0-19- 926178-4). 
Boyle, Godfrey, Bob Everett, and Janet Ramage (eds.) 2004. Energy Systems and 
Sustainability: Power for a Sustainable Future. Oxford University Press, 619 pages (ISBN: 0-
19-926179-2) 

 

III. Personeli 

Në vijim është e paraqitur tabela e punonjësve në Universitet. Stafi akademik. 

Tabela paraqet numrin e të punësuarve.  

Fakulteti Ekonomik (Menaxhim në Agrobiznes)  

Nr EMRI DHE MBIEMRI STATUSI Prof.Assistent 



 

 

1 Dr. Bekim Berisha I rregullt Prof.Assistent 

2 Dr.Isuf Lushi I rregullt Prof.Assistent 

3 Dr. Florije Govori I rregullt Prof.Assistent 

4 Dr. Hysni Terziu I rregullt Prof.Assistent 

5 Dr.Nerimane Bajraktari I rregullt Prof.Assistent 

6 Dr. Halil Kukaj I rregullt Prof.Assistent 

7 Anera Alishani I rregullt Assistente 

8 Dr. Gani Gjini I rregullt Prof.Assistent 

9 Dr.Shukri Maxhuni I rregullt Prof Asistent 

10 Dr.Hysen Bytyqi I angazhuar Prof.Asocuar 

11 Dr.Halim Gjergjizi I angazhuar Prof.Assistent 
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4.10 Tё dhёnat pёr programin e studimit: Juridiko-

Ndërkombëtar dhe Integrime Evropiane (MA) 

Emri i programit të studimit 
Juridik Ndërkombëtar dhe Integrime 

Evropiane  

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

Doktoratur, kurse universitare) 

Master për Juridikë Ndërkombëtar dhe 

Integrime Evropian   (LL.M.) 

Grada Akademike dhe emri i diplomes ne 

formen perfundimtarene formen e shkurtuar.  

Master në të Drejten Ndërkombëtare dhe 

Integrime Evropiane  (LL.M. I & Eur L.) 

Profili dhe programi akademik   

Grupi kujt i drejtohet oferta 
Të gjithë studentet që kanë mbaruar 4 vite 

studimi në drejtësi dhe që kanë  90  

kredi(ECTS). 

Kohezgjatja minimale   

Forma e studimit (i rregullë, pa 

shkëputjenga puna, studime nga distanca 

etj.) 

Rregullishtë në kampus 

Numeri i kredive(ECTS) 90  

Moduli /kursi ( permbajta e shkurter)  

 

1.1 Teoria dhe Praktika së Drejtës 

Ndërkombëtare Publike 

 

1.2 E Drejta Evropiane II 

 
1.3 Historia e Diplomacisë 

1.4 Teoria e mardhëdhënieve 

ndërkombëtare 

 

1.5. E Drejta Ndërkombëtare Private 

  

1.6.1 Çështje aktuale të së Drejtë 

Ndërkombëtare 

 

1.6.2 Globalizimi dhe Zgjerimi Evropian 

1..6.3 E Drejta Ndërkombëtare e mjedisit 

 

2. 1 Organizatat Ndërkombëtare II 
 

2. 2. Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave 

të  Njeriut 
 

2.3. E Drejta  Ekonomike Ndërkombëtare 
 

2.4  E Drejta Diplomatike Konsullore 



 

 

 

2.5. Zgjidhja e mosmarrëshjeve 

ndërkombëtare 

2.6.1. Gjykatat Nderkombetare 

2.6.2 .Metodologjia e shkrimit ligjor  
 

2.6.3 E Drejta Krahasuese Kushtetuese në 

Evropë 

 

 

Tema e Diplomës /Projekti 
 

 

Numri i studenteve  25-35 

Udhëheqësi i programit  Prof. Dr. Arif Riza  

Stafi i përhershem 

akademik(shkencor/artistik)  

Numri sipas kategorisë së personelit 

 

Pesë(5) Profesor Asistent 

 

Pagesa për semester  150 euro për semester 

  

 

LL.M. I & Eur. Programi fokusohet në situatën e veçantë të Kosovës dhe afrimit të saj në 

Organizatat Ndërkombëtare dhe Bashkimin Evropian, duke studiuar të kaluarën, tashmen dhe 

të ardhmen juridike.  

Vet Unioni Evropian nuk do të jetë i përkryer pa shtetet e Ballkanit, prandaj edhe qëllimi i 

shteteve të Ballkanit më rastin konkret i Kosovës është integrimi i saj në Organizatat 

Ndërkombëtare, në përfaqësitë diplomatike të Kosovës dhe me theks të posaçëshëm në 

Unionin Evropian.  

Këshilli i Konferencës së Bashkimit Evropian e Santa Maria da Feira, në qershor 2000, pos 

kësaj u vendos që Kosovës statusi i kandidat potencial për integrimin në BE do të njihet. 

Gjithashtu Qeveria e Kosovës ka përcaktuar tashmë si një nga objektivat kombëtare më 

strategjike për të arritur të planifikuara në afat të mesëm. Në marrëdhënie empirike me qëllim 

kombëtar strategjik përsa i përket integrimit evropian është që të theksohet se në vitet e 

ardhshme, institucionet e Kosovës do të jetë i preokupuar me përfundimin dhe zbatimin e 

kritereve të Kopenhagenit të cilat do të bartin barrën kryesore në unifikimin dhe 

harmonizimit rregullave të  ("acquis communautaire" ) i legjislacionit kombëtar me BE-në. 

Për këtë arsye një mastarë i tillë do të ishte një ndihmesë e madhe për shtetin e Kosovës që të 

ndihmoj integrimin e saj në organizata ndërkombëtare dhe Unionin Evropian.  

Ky program Master shkencor është zhvilluar edhe duke pasur parasysh faktin se mbi 90% e 

tregut të punës në Kosovë përfaqësohet në organet shtetërore që do të thotë në përfaqësi 

diplomatike dhe në përfaqësi të organizatave ndërkombëtare. Qëllimi i këtij programi është 



 

 

që të japë studentëve njohuri praktike në lidhje me zbatimin e politikave të integrimit nga ana 

e institucioneve në organizata ndërkombëtare, Union Evropian dhe në përfaqësitë 

diplomatike të Kosovës. Kjo aftësi të vlefshme jep studenteve një avantazh në treg, sepse kur 

ata të do të diplomojnë do të fitojnë përvojë të u punësuar në organizata ndërkombëtare (duke 

i përfaqësuar ato në Kosovë dhe duke e përfaqësuar Kosovën në këto organizatat), stafin 

diplomatik të Kosovës dhe në institucionet e Unionit Evropian.  

3.3.2 Qëllimi i të mësuarit  

Në kurset e tyre të studimit studentët duhet të fitojnë njohuri të thella në fushën e drejtësisë 

ndërkombëtare. Ata do të bëhet specialist në fushën e drejtësisë ndërkombëtare dhe 

evropiane,  do të jetë në gjendje të përfaqësojnë Kosovën në përfaqësi diplomatike qoftë në 

organizata ndërkombëtare apo në shtetet e ndryshme.   Mësimi që bazohet në kërkimet që 

duhet të mundësojë studentët të zhvillojnë mënyrën kritike të të menduarit dhe të jetë në 

gjendje për të diskutuar çështje të ndryshme ligjore në fushën e së drejtës ndërkombëtare 

publike.  

Të diplomuarit do të kenë aftësitë akademike dhe të adaptohen për nevojat e tregut qoftë në 

rrafshin ndërkombëtar dhe atë kombëtar  dhe do të jenë në gjendje të zhvillojnë aftësitë të 

komunikimit të forta, me gojë dhe me shkrim, të cilat janë të nevojshme për analiza 

përhapjen efikas dhe të qartë për çështjet juridike në gjuhën amtare dhe në gjuhën angleze.  

Këto aftësi janë të destinuara edhe për të treguar sukses në karrierë (kryesisht sektorin publik) 

që logjikisht ndjek shkallën e ofruar nga ky program.  

Pra, në përgjithësi, pas diplomimit të studentit, qëllimet e përgjithshme të mësuarit për të 

nivelit Master "Juridik Ndërkombëtar dhe Integrime Evropiane" (LL.M.Eur) janë të 

shumëfishta:  

Analiza ligjore: Studentet  duhet të analizojë Sistemit Ligjor Ndërkombëtar dhe të  BE-së 

dhe të janë në gjendje të japin mendime se çfarë legjislacioni u duhet  Kosovës për tu 

inkuadruar në organizatat ndërkombëtar universale dhe regjionale.  

Shkrimi Ligjor: Studentët duhet të ketë aftësinë për të hartuar dokumente ligjore si një 

shtojcë, udhëzimeve administrative, ankesat, kërkesat ligjore; ata duhet të jenë në gjendje të 

organizojnë analiza ligjore dhe argumentim.  

Hulumtimet Ligjore: Studentet duhet të mësojnë për të artikuluar pyetjet efektive të 

kërkimit, dhe hulumtimit të mënyrave të anëtarësimit si dhe aftësia e zgjidhjeve të 

konflikteve ndërkombëtare ose nëpërmes të arbitrazheve, negociatave apo mendimeve të tyre 

të arsyeshme.  

Duke pasur parasysh se Gjuha angleze është gjuha e punës në Organizata Ndërkombëtare dhe  

institucioneve të BE-së, njohja e saj është thelbësore për karrierën e diplomuar në këtë 

program Master "Hyrje në anglisht Ligjore BE-së" do të jetë një kurs i detyrueshëm në 

semestrin e tretë. Gjithashtu disa leksione mund të mësohen në gjuhën angleze nga profesorë 

të ftuar në qoftë se mund të ndodhë një ndërkombëtar i vërtetë për këtë program Master.  



 

 

 

3.3.3 Bashkëpunimi Ndërkombëtar  

Fakulteti Juridik i UPZ në axhendën e zhvillimit në vetvete ka një nga prioritetet e 

bashkëpunimit ndërkombëtar. Në këtë kontekst modeleve të përdorura për zhvillimin e këtij 

programi kanë qenë Master Planprogramet: "Ligji i Evropës Juglindore dhe Integrimi 

Europian" i Universitetit të Graz-it, "Europäische Integrimi" i Universitetit të Saarbrücken, si 

dhe "Europäisches Recht "i Universitetit të Bremenit, Institutin e të Drejtës Evropiane në 

Universitetin e Linz-it, me Akademin Diplomatike të Vjenës.  

Mundësi reale për realizimin e një bashkëpunimi ndërkombëtar në kuadër të programit 

Master "Drejtimi Juridiko Ndërkombëtar dhe Integrime Evropiane " (LL.M.Eur.) I UPZ, 

dmth nëpërmjet shkëmbimit të profesorëve të ftuar në kuadër të Ersamus Modus (nga 

Universitetet e Linz, Vjenes, Graz-it, Akademis Diplomatike të Vjenës, Universiteti të 

Bremenit, Universitetit të Tiranesë, do të përpunohen në më vonë fazat (Varsisht nga 

mundësija buxhetore).  

3.3.4 Kriteret e pranimit  

E drejta për të hyrë / konkurrencën në Programin Master " Dretjtimi Juridiko Ndërkombëtar 

dhe Integrimi Evropian" Universiteti i Prizrenit do të ketë të gjithë kandidatët të cilët i 

plotësojnë kriteret minimale si vijon (LL.M.Eur.):  

a) Të jetë një program diplomuar në studimeve bachelor në drejtësi me katër viteve të 

studimit, ose kanë ekuivalentin e 240 ECTS kredive të akumuluara. Të gjithë studentët të 

cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës që të kenë të drejtën për të hyrë / 

konkurrencën në Programin Master " Dretjtimi Juridiko Ndërkombëtar dhe Integrimi 

Evropian " (LL.M.Eur.) Universiteti i Prizrenit duhet të sjellë vendim për njohjen / diplomës 

ekuivalencës .  

b) Të kenë arritur sukses të jashtëzakonshëm në studimet themelore në ligj, me notë mesatare 

minimale prej 8.0 (tetë) dhe tregojnë sukses në provim pranues.  

c) Të kenë njohuri mesatare të përdorimit të gjuhës angleze. Kandidatët duhet të kalojnë 

pragun prej 5 në anglisht nga gjithsej 10 pikë.  

d) Të kenë përfunduar dhe dorëzuar aplikimin për pranim në program, në bazë të konkursit.  

 

 

3.3.5 Studentët Pranimi  

Pranimi do të bëhet përmes konkursit të provimit pranues, ku numri minimal i studenteve 

master  duhet të jetë minimal 25 dhe numrin maksimal prej 35.  



 

 

Provimi pranues do të ketë një total prej 40 pikë duke përfshirë temënë: E Drejta Evropian 

(10 pikë), E Drejta Administrative (10 pikë), E drejta Ndërkombëtare Publike (10 pikë) dhe 

gjuhës angleze (10 pikë).  

Tarifa Studimi  

Tarifa Studimi do të caktohet nga ana e Universitetit të Prizrenit dhe të Ministrisë së Arsimit, 

Shkencës dhe Teknologjisë të Republikës së Kosovës.   

3.3.6 Financimi  

Çështja e buxhetit për zbatimin e programit të studimit, atëherë hapësira, pajisjet, klasa, 

mësim laboratorë, etj, është i rregulluar për programet e tjera të studimit të përcaktuara nga 

Fakulteti Juridik dhe Universitetit të Prizrenit Ukshin Hoti, Universiteti i realizon të ardhurat 

e veta përmes fondeve publike.  

3.3.7 Partnerët  

Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit mes Universitetit të Prizrenit dhe 

universiteteve të tjera për qëllim për të gjetur partnerë relevante nga të Fakultetit Juridik  

 

 

4.3.6 Përshkimi i lëndeve   

Viti – I-rë 

Semestri 1-rë          

Orë/Javë  

 

No

. 

*O/E  L U EC

TS 

Ligjeruesit 

1. O Teoria dhe Praktika së Drejtës Ndërkombëtare 

Publike 

3 2 6 Dr. Bashkim Zahiti  

2. O E Drejta Evropiane II 3 2 6 Dr. Arif Riza                  

.             

3. O Historia e Diplomacisë 2 1 5 Dr. Eqrem Zeneli            

4. O Theory of International Relations 2 1 4 Dr. Afrim Hoti  

5. O Teoria e mardhëdhënieve ndërkombëtare 2 1 5 Dr. Hajredin Kuqi          

E 

6. E Çëhtje aktuale të së Drejtës Ndërkombëtare 2 1 4  Dr. Halim Bajraktari  

7. E Globalizimi dhe Zgjerimi Evropian 2 1 4 Dr. Ylber Sela  

8. E E Drejta Ndërkombëtare e mjedisit 2 1 4 Dr. Bashkim Zahiti  

 Total L+U+ 

ECTS  

 14 8 30  

ECTS  per Semester                                                                                             

Semester i II-të 

1. O Organizatat Nderkombëare II 2 1 5 Dr.  Arif Riza                 

O 

2. O Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të  Njeriut 3 2 6 Dr. Bashkim Zahiti  

3. O E Drejta  Ekonomike Ndërkombëtare 2 1 4 Dr. Gani Gjini  



 

 

 

Përshkrimi i Lëndeve: 

Numri i Lëndës dhe 

Titulli: 

 

 

1.1.Teoria dhe 

Praktika së Drejtës 

Ndërkombëtare 

Publike  

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 

 

1.1 Teoria dhe Praktika së Drejtës Ndërkombëtare Publike  

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 e së drejtës ndërkombëtare, elementet e shtetit, 

popullata, territori dhe sovraniteti, njohja e shteteve, tipet e njohjës, 

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. 

 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave 

akademike të kësaj lënde’’ 

 

 

Literatura themelore: 

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. 

 

4. O E Drejta Diplomatike Konsullore 3 2 6 Dr. Arif Riza                 

O 

5. O Zgjidhja e mosmarrëshjeve ndërkombëare 2 1 5 Dr. Hajredin Kuqi         

E 

6. E Gjykatat Ndërkombëtare  2 1 4 Dr. Enver Buqaj  

7. E Metodologjia e shkrimit ligjor 2 1 4 Dr. Nehat Krasniqi   

8.  E Drejta Krahasuese Kushtetuese në Evropë 2 1 4 Dr.  Kadri Kryeziu  

 

 Total L+U+ 

ECTS 

 14 8 30  

 Sem III        

9. O Englishtja Juridike  2 1 5  

  Tema e Diplomes    25  

                      

Total ECTS                                                                                                           90 



 

 

 

Numri i Lëndës dhe 

Titulli: 

 

1.2E Drejta 

Evropiane II 
 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 

 

1.2 E Drejta Evropiane II 
Përmbajtja: 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? 

 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave 

akademike të kësaj lënde’’ 

 

 

Literatura themelore: 

Blerim Reka, Otmar Höll, Ylber Selaj: Institucionet dhe politikat e 

Unionit Evropia, 20010, 

Blerim Reka, The Geopolitics and Techniques of EU Enlargement, 

2010,  

Bashkim I. Zahiti: E drejta evropiane; Botim i dyte 2003 Prishtine, 

Arif Riza, E Drejta e Organizatave Nderkombtare dhe Organizatat 

Nderkombetare  

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: 

 

1.3 Historia e 

Diplomacisë 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 
 
1.3 Historia e Diplomacisë 
Qëllimi i saj është njohja dhe pajisja e studenteve me kulturën e 

domosdoshme  nga fusha e diplomacies. Kjo behët e mundur 

nëpërmjet përshkrimit dhe analizës se institucioneve politike, te 

studiuara ne lidhje  të  ngushte  me  realitetin  shoqëror.  Kjo  lendë  e  

shtrin studimin e saj në një vijë të gjatë kohore nga antikiteti deri ne 

periudhën  bashkëkohore  duke   bërë   një   vështrim  krahasues.  Në 

këtë material trajtohet ‘reason de etat’ nga Rishelje dhe ndikimi i tij në 

kontinentin Evropiane, Balanci i forcave,  diplomacia e fuqive 

evropiane nga shekulli XVI , ndodhitë kryesore nga fundi i Luftës së II 

Botërore dhe ne ditët e sodit. Roli  i Anglisë dhe dominimi i saj në 

sferene  marrdhenieve nderkombetare, ardhja e Napoleon Bonapartes 

dhe Koncerti i Vjenes. Dipmomacia e Fuqive të Medha në Luftën e 

Pare dhe Dytë Boterore, themelimi i Lidhjes se Kombeve dhe Kombeve 

te Bashkuara, Lufta e Ftohte dhe paslufta e ftohte Ketu trajtohen edhe 

ineteresat vitale te SHBA-ve pas 11 Shtatorit ne marrëdheniet 

ndërkombetare dhe roli i diplomacies se saj si vij e pare të frontit në 

mbrojtjen e interesave. zhvilluar se ajo e periudhës së mëparshme  

 

 

Literatura: 

Dr.Hilmi  Iamjli & Dr.Fatmir  Sejdiu,  historia shtetit dhe e së drejtës, 

Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2002, f.1-146; 

Eqrem Zenelaj, Historia e Diplomacis 2013 

Historia e shtetit dhe e së drejtës në Shqipëri (grup autorësh), Tiranë. 

Henri Kisinger, Diplomacia, 1999. 

Lidija Çehuliç, Euroatlantizmi, 2006 

Louise Fawcett, marrëdhëniet Ndërkombëtare të Lindjës së Mesme, 

2000 

 

 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 

 

1.4 Teoria e mardhëdhënieve ndërkombëtare 



 

 

 

1.4. Teoria e 

mardhëdhënieve 

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: 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) 

 

 

 Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 



 

 

 

 

 

1.5. E Drejta  

Ndërkombëtare 

Private  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur 

 

1.5. E Drejta Ndërkombëtare Private  

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.  

 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të 

kësaj lënde’’ 

 

 

Literatura: 

Asllan BILALLI & Hajredin KUÇI, E Drejta Ndërkombëtare Private, 

Prishtinë, 

2012. 

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 

Hajrdin Kuçi, Asllan Bilalli, Zanafilla, zhvillimi historik dhe burimet 

e të Drejtës Ndërkombëtare Private, Prishtinë, 2006; 

Hajrdin Kuçi, Asllan Bilalli, Kolizioni i ligjeve, Prishtinë, 2006; 

Asllan Bilalli, Arsyet per aplikimin e normës së kolizionit gjatë 

rregullimit të marrëdhënieve juridiko civile me element ndërkombëtar 

dhe element të mbrendshëm (interlokal), E Drejta- Law, Nr. 1, 2004, 

Prishtine; 

Asllan Bilalli & Hajredin Kuçi, E Drejta Ndërkombëtare Private, 

Prishtinë, 

2012. 

Hajrdin Kuçi, Asllan Bilalli, Zanafilla, zhvillimi historik dhe burimet 

e të Drejtës Ndërkombëtare Private, Prishtinë, 2006; 

Hajrdin Kuçi, Asllan Bilalli, Kolizioni i ligjeve, Prishtinë, 2006; 

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numri i Lëndës 

Përmbajtja: dhe 

Titulli: 

1.6. Zgjidhni njërën 

nga këto lende:  

1.6.1Çëhtje aktuale 

të së Drejtë 

Ndërkombëtare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASLLAN BILALLI, Arsyet per aplikimin e normës së kolizionit gjatë 

rregullimit të marrëdhënieve juridiko civile me element ndërkombëtar 

dhe element të mbrendshëm (interlokal), E Drejta- Law, Nr. 1, 2004, 

Prishtine; 

Në: www.gazetazyrtare.com (Ligji mbi Arbitrazhin etj) 

Asllan Bilalli, Marrëdhëniet juridiko-private me element të huaj dhe 

mënyrat e rregullimit të tyre, E Drejta-Law, Nr.1, 2005; 

Asllan Bilalli, Njohja, të provuarit dhe aplikimi i të drejtës së huaj, E 

Drejta-Law. Nr.2-4, 2005; 

Asllan Bilalli, Elementet e përgjitshme dhe të përbashkëta të formësimit 

të normës në të drejtën ndërkombëtare private për rregullimin e 

marrëdhënieve juridiko-civile me element të huaj; E Drejta-Law, Nr. 2, 

2004; 

Asllan Bilalli, Kolizioni i ligjeve te deliktet ne komunikacionin rrugore, 

E Drejta-Law, Nr. 1, 1998. 

Në gjuhën angleze 

ANTON BEAUMONT, Private International Law, 1990. 

BINCHY, Irish Conflict of Laws 1988. 

CHESHIRE, Private International Law, 1979. 

CHESIRE, NORTH and FAWCETT, Private International Law, 1999. 

COLLIER, Conflict of Laws, 1987. 

DICEY and MORRIS on the Conflict of Laws, f.I-II 2000. 

GRAVESON, Private International Law, 1974. 

JAFFEY, Introduction to the Conflict of Laws,1988. 

MORRIS, The Conflict of Laws, London 1980. 

SCHMITTHOFF, The English Conflict of Laws, London 1954. 

 

Kommentar 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur 

 

1.6.1. Çëhtje aktuale të së Drejtës Ndërkombëtare 

Përmbajtja: Paraqet tëresinë e rastëve aktuale nga fusha e së Drejtës 

Nderkombëtare Publike, duke përfshirë edhe raste nga fusha e 

marrëdhënieve ndërkombëtare. Kjo lëndë trajton nderveprimin e 

rrgeullimin e të Drejtave të Njeriut: Organizatat ndërkombëtare, 

Standardet fleksibile, dhe të drejtën ndërkombëtare për refugjatët, dhe te 

zhvendosurit ne çeshtje aktuale te krizave ndërkombëtare, sjelljen e 

fajtoreve para  Drejtësisë:.  Qasja dhe Benefitet nga  ndarja e burimeve  

detare  nga zonat jashtë juridiksionit kombëtar: Mineralet konfliktit  për 

mineralet dhe  normat mbi piraterine detare-Somalia. Me tutje kjo 

materia përfshinë Imunitetet nga juridiksioni në të drejtën 

ndërkombëtare,  Konflikti në lindjen e Mesme dhe implikmet e së 

Drejtës Ndërkombëtare-ndarja e vijave kufitare. Si çështje shumë me 

rendësi trajtohen edhe Koalicioni Ndërkombëtare për Ndalimin Armët 

uraniumit, E drejta ndërkombëtare dhe konflikti arabo-izraelit, Përgjigja 

Ndërkombëtare ndaj Krizes në Ukraine, Kore të Veriut. 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike të 

http://www.gazetazyrtare.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.2 Globalizimi 

dhe Zgjerimi 

Evropian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.3EDrejta 

kësaj lënde’’ 

 

Literatura:  

Scott Burchill, Theories of International Relations (Fourth Edition, New 

York: Palgrave, 2009) 

Thom Biersteker, International Law and International Relations: 

Bridging Theory and Practice, (Routledge, 2007 ) 

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. 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur 

 

1.6.2 Globalizimi dhe Zgjerimi Evropian. Kjo materie  eksploron 

ndikimin e globalizimit dhe të zgjerimit të BE-së për zhvillimin 

njerëzor. Globalizimi është i shtyrë nga zgjerimi i tregut që heq  kufijtë 

kombëtarë të tregtisë, kapitalit, dhe informacionit.  

Kjo materie gjithashtu trajton ballafaqimin e sovraniteti shtetror me 

proceset e globalizmit, si heqjen e kufijve, bartjen e sovranitetit 

organizmave ndërkombëtare, zgjerimin e Bashkimit Evropian, proceset 

politiko-ekonomik të zgjerimit dhe kufijt e zgjerimit. 

 

Literatura:  

The State, Democracy and Globalization (Palgrave Macmillan, 2003, 

with 

Roge 

Andrew Mold EU Development Policy in a Changing World: 

Challenges for the 21st Century 

Patricia Kennett Governance, Globalization and Public Policy 

The Global Financial Crisis: Analysis and Policy Implications- Dick 

Nanto, 2009. 

Bhagwati, J., “In Defense of Globalization”, Oxford University Press, 

2004. 

David Held and Anthony Mc Grew (edit.)., : Globalization Theory – 

Approaches  and Controversies, Polity Press, Cambridge, 2007. 

Ilia Kristo, “Biznesi Ndërkombëtar”, Tiranë, 2002. 

The Effects of Recessions Across Demographic Groups - Federal 

Reserve Bank of St. Louis (Kristie M. Engemann & Howard J. Wall 

2009).. 

Federic S. Mishkin- Stenly G.Eakins,  Tregjet dhe Institucionet 

Financiare, 2008. 

Selmani, Dr  Bedri., “ Dimensionet e Krizes Financiare Globale “, ISN 

Victory, Trendi Global, Pristinë,  2009.  
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Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara 

 

1.6.3. E Drejta Ndërkombëtare e mjedisit 

Përmbajtja: Trajtohen normat ndërkombëtare juridike dhe organizatat që 

kanë për qëllim mbrojtjen e mjedisit global, kjo fushe trajton detajet 

teorike, objektivat, dhe evolucionin historik të së drejtës ndërkombëtare 

të mjedisit, si dhe parimet kryesore të së drejtës ndërkombëtare që 

zbatohen në fushën e mjedisit. Me tutje  trajtohen standardet e 

aplikueshme për çdo sektor të mjedisit duke përfshirë edhe oqeanet, 

ujërat e brendshme, ajrin, dhe kafshë të egra, janë shqyrtuar; dhe 

zhvillime të tilla si mbetjet toksike, rrezatimit, dhe harxhimin e ozonit, 

të cilat kanë të bëjnë më shumë se një sektor.Diskutimi gjithashtu 

adreson çështjet e përgjegjësisë dhe kompensimit për shkelje të 

standardeve ndërkombëtare. ndotjen e rrjedhave ujore ndërkombëtare, 

ligji i detit dhe rregullimin e ndotjes detare, kontrollit ndërkombëtar të 

mbetjeve të rrezikshme, energjisë bërthamore dhe mjedisit, mbrojtjen 

atmosferën dhe hapësirë e jashtme, parimet dhe problemet e ruajtjes dhe 

përdorimit të qëndrueshëm të burimeve të jetesës, ruajtjes i migrimit dhe 

të llojeve të rrezikuara gjallesave, dhe ruajtjen e burimeve detare të 

gjalla. 

 

Literatura: 

 

A Kiss; D Shelton, International Environmental Law, Transnational 

Publisher Inc 410 Saw Mill River Road Ardsley, NY 10502 United 

States of America, 1991. 

Paul G. Harris, Routledge Handbook of Global Environmental Politics, 

OXFORD UNIVERSITY PRESS, INTERNATIONAL LAW AND THE 

ENVIRONMENT, http://worldcat.org/isbn/0198762836  

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara 

 

2. 1 Organizatat Nderkombëare II 

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: 

Arif Riza, E Drejta e Organizatave Ndërkombëtare dhe Organizatat 



 

 

Ndërkombëtare, Prishtin 2012. 

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). 

Fischer/Köck, Das Recht der Internationalen Organisationen, Wien 

2007 
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2.2.Mbrojtja 

Ndërkombëtare e të 

Drejtave të  Njeriut 

 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur 

 

2. 2. Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të  Njeriut 
Përmbajtja: Paraqitja e idesë e të drejtave të njeirut në histori dhe në 

doktrinat kryesore, koncepti i drejtave të njeriut në të drejtën 

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. 

Migration and Internationl Human Rights Law, International 

Commission of Jurists 

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

/International%20protect.pdf 

-Internationaler Menschenrechtsschutz, Theodor Schilling, 2. 

Auflage,Tübingen 2004  

internet:http://books.google.de/books?id=CEvLRfyVNc4C&printsec=fr

ontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q

&f=false 
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Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur 

 

2.3. E Drejta  Ekonomike Ndërkombëtare 

Përmbajtja: Ky modul përfshinë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 

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. 

Arif Riza, E Drejta e Organizates Ndërkombëtare dhe Organizatat 

Ndërkombëtare, Prishtinë 2012 

Rexhep, Mejdani. (2002). Globalizimi Integrimi dhe kombi Shqiptar, 

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
http://books.google.de/books?id=CEvLRfyVNc4C&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


 

 

Tiranë. 

Romanian Junrnal of European Affairs. Vol. 12, No. 1, March 2012. 

Sartori, Giovanni. (1998). Ç’është demokracia. Dituria, Tiranë. 

Schevill, Ferdinand. (2002) Ballkani, historia dhe Qytetrimi, Tiranë. 

Sela, Ylber. (2008). Funksionimi i Shtetit Juridik, kusht për afrimin e 

Maqedonisë me UE-në, Tetovë. 

Politcal, Economic and Social Challenges of the Western Cuntries the 

Process of European Integration, 2 nd. November. 2009.  
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Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 

 

2.4.  E Drejta Diplomatike Konsullore 

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. 

Literatur: Zejnullah Gruda; E drejta Nderkombtare publike 

Arben Puto; E drejta nderkombtare publike I, 1999 Tiran 

Fischer/Köck; Algemeine Völkerrecht, Wien 2000 

Igor Pawlovitsch Blischtschenko; Diplomatenrecht Berlin 1975 

Konventa nderkombtare e vjenes lidhur me raportet diplomatike 1961 

Konventa nderkombtare e vjenes lidhur me raportet konzulore 1963 

Konventa per misionet speciale e nzjerrur nga asambleja e 

pergjithshme e vitit 1969 

Konventa e vjenes mbi perfaqsimin e shteteve dhe mardhanjeve te 

tyre me organizatat nderkombtare te karakterit univerzal 1975 

Malcolm D. Evans; international Law, Oxford, University Press, 2003 

http://ejil.oxfordjournals.org/search?author1=Eileen+Denza&sortspec=date&submit=Submit


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPN: 278500080 

Titel: Themenschwerpunkt: Neue Ansätze in der Geschichte der 

internationalen Politik / [die Verf. der Beitr.: Martin Schulze Wessel .. 

 Beteiligt: Schulze Wessel, Martin 

 Erschienen: Stuttgart : Steiner, 2008 Umfang: 160 S. 

Schriftenreihe: Jahrbücher für Geschichte Osteuropas ; N.F., 56,1 

Anmerkung: Beitr. teilw. dt., teilw. engl. EUR 59.00 

RVK-Notation: NQ 5060  Geschichte/Geschichte seit 

1918/Geschichte der auswärtigen Staaten (1918 - 1945)/Ostmittel- 

und Osteuropa/Sowjetunion/Darstellungen PR 2102  

Rechtswissenschaft/Völkerrecht/Diplomatie und 

Aussenpolitik/Allgemeines/Diplomatie / Geschichte 

Schlagwortkette: *Sowjetunion ; Internationale Politik ; Diplomatie ; 

Geschichte 1917-1991 ; Aufsatzsammlung PR 2102  

Rechtswissenschaft/Völkerrecht/Diplomatie und 

Aussenpolitik/Allgemeines/Diplomatie / Geschichte IE 8471  

Romanistik/Französische Literatur i.A. und Französische Literatur im 

Mittelalter/Französische Literatur im 

Mittelalter/Literaturgeschichte/Einzelne Gattungen/Epik/Sonstige 

Literatur/Sonstige Gattungen und Formen Schlagwortkette: 

*Frankreich ; Diplomatie ; Gesandtschaftswesen ; Geschichte 500-

1500 ; Mittelalter 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 

2.4. Zgjidhja e mosmarrëshjeve ndërkombëare 

Pëmbajtja; Ofrimi i njohurive bazike mbi zgjidhjen e 

mosmarrvëshjëve ndërkombëtare, me fokus të veçant në mjetet e 

zgjidhjës së konfliktëve ndërkombëtare, krizat aktuale ndërkombëtare 

që rrezikojnë paqen dhe sigurinë globale, mjetet juridike, diplomatike 

si dhe ato te ofruara nga organizatat nderkombetare do të kene trajtim 

partikular në këtë lendë mësimore. Bisedimet, sherbimet e mira, 

ndërmjetesimi, pajtimi, komisioni i anketës, arbitrazhi, gjykata 

ndërkombëtare gjithashtu do të shtjellohen veq e veq në këtë lëndë. 

’’Puna hulumtuese është pjesë e obligueshme e kërkesave akademike 

të kësaj lënde’’ 

Literatura: 

Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, 2007 

Roger Fisher and William Ury  With Bruce Patton, Getting to Yes, 

Editor  

Improving Compliance with International Law (1981) Getting 

Together: Building  Relationships As We Negotiate (1988) 
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2.5.3 E Drejta 
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2.5.1. Gjykatat Ndërkombëtare 

Përmbajtja: Në këtë materie trajtohen Gjykata e Përhershme 

Ndërkombëtare e Drejtësisë, Gjykata  e  Përhershme Arbitrazhit, 

Gjykata Ndërkombëtare për të Drejtën e Detit. Gjithashtu do te ketë 

fokus te veqant edhe në Gjykatat Ndërkombëtare Penale, Gjyakatat 

Rajonale (Gjykaten Evropiane të  Drejtave të Njeriut), Gjykatën 

Evropiane të Drejtësisë, Gjykata e  Pajtimit dhe e Arbitrazhit e OSBE. 

Për të gjitha gjykatat e lartëcekura do të trajtohet baza ligjore e tyre, 

juridiksioni, përberja, proceduart, vendimet dhe apelimi i vendimeve të 

tyre. 

Literatura: 

Gjykatat Nderkombëtare, Fondacioni gjerman për bashkëpunim 

ndërkombëtar në drejtësi; 

Burime tjera nga interneti 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 

2.5.2  Metodologjia e shkrimit 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 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.  

ME shtue literatur 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të 

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e 

përdorur: 

 

2.5.3 E Drejta Krahasuese Kushtetuese në Evropë 

Përmbajtja: Në  mënyrë të veçantë kjo materie  fton studiues të 

ballafaqohen me analogji dhe dallime  midis Kushtetutave  Bashkimit 

Evropian,  qeverisjes globale. Rendi ligjor evropian bazohet në 

pretendimet e autoritetit përfundimtar ligjor në mes të Bashkimit 

Evropian dhe shteteve anëtare të saj konkurruese, kështu që, gjithashtu, 

rendi ligjor global, për aq sa ne mund të flasim për një, i mungon një 

njëjës, hierarkia e  pakontestueshme në mesin e  pjesëve të ndryshme. 

Dijetarët kanë filluar të marrin në konsideratë rrethanat e pluralizmit në 

kuadër të Bashkimit Evropian si një model nga mundë të grumbulloj 

pak nga pak parimet më të përgjithshme që mund të jenë të zbatueshme 

për pluralizmin dhe konstitucionalizmit gjetkë.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema e Diplomës 

 

Kjo fushe hedh një vështrim të ri të konstitucionalizmit dhe pluralizmit. 

Duke vepruar kështu, ajo shqyrton  krahasimme kushtetuese te vendeve 

te Bashkimit Evropia. Ky kapitull shqyrton ngjashmëritë dhe dallimet  

midis të pluralizmit që shtrihet në thelbin e konstitucionalizmit evropian 

dhe aspekte të pluralizmit në praktikën kushtetuese amerikane.  

 

Literatura: 

Mark Tushnet, The Possibilities of Comparative Constitutional Law, 

The Yale Law Journal, Vol. 108, No. 6 (Apr., 1999), pp. 1225-1309 

Mark Tushne, Weak courts, strong rights: Judicial review and social 

welfare rights in comparative constitutional law 

Value of Comparative Constitutional Law, The; Kommers, Donald P. 9 

J. Marshall J. Prac. & Proc. 685 (1975-1976) 

Jürgen Köck, Bürgertum im 19. Jahrhundert. Deutschland im 

europäischen Vergleich. Eine Auswahl, Bd III: Verbürgerlichung, Recht 

und Politik. 

 

 

 

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 masterit  duhet të zgjidhet pas konsultimit me 

profesorin mentor nga fusha e një lënde të ekzaminuar. Nëse studenti 

dëshiron të punoj në temë që nuk është nga fusha e drejtësisë, tema e 

masterit 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 masterit duhet të demonstroj aftësitë e studnetit që të elaborojn 

në mënyrë autonome temat shkencore lidhur me përmbajtjen si dhe 

metodologjinë. Tema e masterit 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 së masterit dhe do 

ti ofrohet  si lëndë në vitin e katërtë 4. 

Tema e diplomës llogaritet  për 25 ECTS  dhe duhet të shënohet në 

lëndë të vitit të 4-të. Duke pranuar mbikqyrjen e temes/projektit, 

profesori mentor kujdeset që fondi i orëve për temën e zgjedhur 

përputhet me  maksimum të 25 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.  

 

 

http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OJ04DIfeTjUC&oi=fnd&pg=PA1&dq=European+comparative+constitutional+Law&ots=Axkj6K6B3t&sig=7X_V-wSyHiDYyivYPXeRQQu0As8
http://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=OJ04DIfeTjUC&oi=fnd&pg=PA1&dq=European+comparative+constitutional+Law&ots=Axkj6K6B3t&sig=7X_V-wSyHiDYyivYPXeRQQu0As8


 

 

5. Stafi 

1. Stafi i rregullt 

 

No Emёri Mbiemri  
Thirrja 
akademike Norma Titulli Fakulteti 

1 Albulena Alidema Ass. 40 Mr Edukim 

2 Fahredin Shabani Prof. Asc. 40 DR Edukim 

3 Ismet Temaj Prof. Ass. 40 DR Edukim 

4 Munever Muyo Yildirim Lecturer 40 Mr Edukim 

5 Sabahajdin Cena Regular 40 DR Edukim 

6 Shkëlqim Millaku Prof. Ass. 40 DR Edukim 

7 Rexhep Osmani Prof. Ass. 40 DR Edukim 

Total            7 

1 Anera Alishani Ass. 40 Mr Ekonomi 

2 Behxhet Brajshori Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

3 Bekim Berisha Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

4 Florije  
Govori-
Fejzullahu Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

5 Gani Gjini Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

6 Halil Kukaj Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

7 Hysni Terziu Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

8 Isuf Lushi Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

9 Nerimane Bajraktari Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

10 Hamdi Hoti Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

11 Leonora Sopaj Ass. 40 Mr Ekonomi 

12 Shukri Maxhuni Prof. Ass. 40 DR Ekonomi 

Total            12 

1 Artan  Demaku Prof. Ass. 40 DR SHK 

2 Ercan Canhasi Prof. Ass. 40 DR SHK 

3 Malush Mjaku Prof. Ass. 40 DR SHK 

4 Mimoza Dugolli Prof. Ass. 40 DR SHK 

5 Naim Baftiu Prof. Ass. 40 DR SHK 

6 Samedin Krrabaj Prof. Ass. 40 DR SHK 

7 Xhevahir Bajrami Prof. Ass. 40 DR SHK 

8 Zirije Hasani Ass. 40 Mr SHK 

Total            8 

1 Arif Riza Prof. Ass. 40 DR Juridik 

2 Bashkim Zahiti Prof. Ass. 40 DR Juridik 

3 Enver Buqaj Prof. Ass. 40 DR Juridik 

4 Kadri Kryeziu Prof. Ass. 40 DR Juridik 

Total            4 

   
Total      31 

 



 

 

 

2. Staf i Angazhuar 

Nr Emri Mbiemri Thirrja Part Time 

1 Abdurrezak Ukallo Lecturer Part Time 

2 Adem Zejnullahu Regular Professor Part Time 

3 Afrim Shemsedini Lecturer Part Time 

4 Agnesa Çanta Lecturer Part Time 

5 Agur Sokoli Regular Professor Part Time 

6 Ahmed Kasumovic Regular Professor Part Time 

7 Ahmed Bihorac Lecturer Part Time 

8 Ajet Ahmeti Regular Professor Part Time 

9 Ajka Aljilji Lecturer Part Time 

10 Amela Lukac-Zoranic Prof. Ass Part Time 

11 Arbër Kuçi Lecturer Part Time 

12 Arbër Çeliku Lecturer Part Time 

13 Arbnor Pajaziti Regular Professor Part Time 

14 Arianit Maraj Lecturer Part Time 

15 Arsim Susuri Lecturer Part Time 

16 Arsmi Rexhepi Lecturer Part Time 

17 Artan Nimani Lecturer Part Time 

18 Astrit Hulaj Lecturer Part Time 

19 Ayla Gaşi Lecturer Part Time 

20 Azra Verlasevic Profesor i asocuar Part Time 

21 Bahrie Besimi Lecturer Part Time 

22 Bahtijar Berisha Lecturer Part Time 

23 Bajram Alijaj Lecturer Part Time 

24 Bardha Buza Lecturer Part Time 

25 Behije Ibrahimi Lecturer Part Time 

26 Bertan Karahoda Lecturer Part Time 

27 Besim Limani Lecturer Part Time 

28 Burim Avdiu Lecturer Part Time 

29 Čamil Sukić Regular Professor Part Time 

30 Cengiz Cesko Lecturer Part Time 

31 Daut Hamolar Lecturer Part Time 

32 Diedon Dorambari Lecturer Part Time 

33 Drita Krasniqi Lecturer Part Time 

34 Edita Alo Lecturer Part Time 

35 Edmond Aliaga Lecturer Part Time 

36 Elsev Brina-Lopar Lecturer Part Time 

37 Emrus Azizovoc Lecturer Part Time 

38 Engin Melekoglu Lecturer Part Time 

39 Engul Galo Lecturer Part Time 

40 Eqrem Kryeziu Lecturer Part Time 

41 Esad Kurejšepi Lecturer Part Time 



 

 

42 Esen Spahi Lecturer Part Time 

43 Esma Canhasi Lecturer Part Time 

44 Fatmir Mehmeti Lecturer Part Time 

45 Fatmir Faiku Profesor i asocuar Part Time 

46 Faton Berisha Regular Professor Part Time 

47 Fehari Ramadani Profesor i asocuar Part Time 

48 Ferdi Kovac Lecturer Part Time 

49 Fevzi Berisha Regular Professor Part Time 

50 Fitore Abdullahu Prof. Ass Part Time 

51 Fridrik Dulaj Lecturer Part Time 

52 Gani Pllana Lecturer Part Time 

53 Ganimete Podvorica Lecturer Part Time 

54 Gjergj Gojani Lecturer Part Time 

55 Gjylijeta Abazi Lecturer Part Time 

56 Golos Hivzo Lecturer Part Time 

57 Haki Xhakli Profesor asistent Part Time 

58 Halim Gjergjizi Profesor asistent Part Time 

59 Halim Bajraktari Lecturer Part Time 

60 Hamdi Hoti Lecturer Part Time 

61 Hamdi Ajazaj Regular Professor Part Time 

62 Hasan Mujaj Regular Professor Part Time 

63 Haxhi Ferati Profesor i asocuar Part Time 

64 Husniye Koro Lecturer Part Time 

65 Hysen Bytyqi Profesor i asocuar Part Time 

66 Hysen Matoshi Regular Professor Part Time 

67 Ilir Bytyqi Lecturer Part Time 

68 Ilir Krusha Lecturer Part Time 

69 Ilir Lenjani Lecturer Part Time 

70 Isak Hoxha Regular Professor Part Time 

71 Izer Maksuti Prof. Ass Part Time 

72 Kajtaz Bllaca  Lecturer Part Time 

73 Labinot Berisha Lecturer Part Time 

74 Laura Naka Lecturer Part Time 

75 Lavdim Krasniqi Lecturer Part Time 

76 Lirak Kajragdiu Prof-asocuar Part Time 

77 Luljeta Veselaj Lecturer Part Time 

78 Marjan Demaj Regular Professor Part Time 

79 Medain Hashani Lecturer Part Time 

80 Mejdi Elezi Profesor i asocuar Part Time 

81 Meleq Bahtijari Prof. Ass Part Time 

82 Mentor Çollaku Lecturer Part Time 

83 Mentor Hamiti Prof. Ass Part Time 

84 Mentor Shala Lecturer Part Time 

85 Mergim Cahani Lecturer Part Time 

86 Muhamet Vokrri Lecturer Part Time 



 

 

87 Muhamet Avdyli Lecturer Part Time 

88 Muharrem Faiku Lecturer Part Time 

89 Muharrem Gashi Lecturer Part Time 

90 Muljaim Kacka Lecturer Part Time 

91 Mybera Mustafa Lecturer Part Time 

92 Nagip Skenderi Prof. Ass Part Time 

93 Naim Ismajli Lecturer Part Time 

94 Naim Braha Profesor i asocuar Part Time 

95 Nazli Tyfekci Lecturer Part Time 

96 Nehat Krasniqi Lecturer Part Time 

97 Nehat Mustafa Lecturer Part Time 

98 Nuri Brina  Lecturer Part Time 

99 Nysret Demaku Lecturer Part Time 

100 Osman Ismajli Profesor i rregullt Part Time 

101 Petrit Hasanaj Lecturer Part Time 

102 Petrit Nimani Lecturer Part Time 

103 Ragip Mulaku Regular Professor Part Time 

104 Ramadan Kryeziu Lecturer Part Time 

105 Ramadan Zejnullahu Regular Professor Part Time 

106 Ramë  Vataj Profesor i asocuar Part Time 

107 Ramiz Hoti Profesor i asocuar Part Time 

108 Rexhep Gjergji Regular Professor Part Time 

109 Rifat Ismajli Profesor i asocuar Part Time 

110 Ruzhdi Kuqi Lecturer Part Time 

111 Sadik Idrizi Lecturer Part Time 

112 Safet Hoxha Lecturer Part Time 

113 Sahadete Sadikaj-Kukaj Lecturer Part Time 

114 Samire Bllaca-Balaj Lecturer Part Time 

115 Sazan Kryeziu Lecturer Part Time 

116 Sead Resic Prof. Ass Part Time 

117 Šefik Bajmak Lecturer Part Time 

118 Serdan Kervan Lecturer Part Time 

119 Sermin Turtulla Lecturer Part Time 

120 Shaban Buza Profesor i rregullt Part Time 

121 Shaip kabashaj Lecturer Part Time 

122 Shefsat Kryeziu Lecturer Part Time 

123 Shkurte Veliu-Ajdini Lecturer Part Time 

124 Shpresa Zaplluzha Lecturer Part Time 

125 Shukri Maxhuni Prof. Ass Part Time 

126 Sinan Ademaj Regular Professor Part Time 

127 Sindorela Doli-Kryeziu Lecturer Part Time 

128 Skender Kaqiu Regular Professor Part Time 

129 Smajl Kuçi Lecturer Part Time 

130 Soner Yildirim Lecturer Part Time 

131 Suzana  Ejupi Lecturer Part Time 



 

 

132 Sylejman Klinaku Lecturer Part Time 

133 Vedat Bajrami Lecturer Part Time 

134 Veli Lecaj Lecturer Part Time 

135 Vilson Marku Lecturer Part Time 

136 Vjollca Dibra-Ibrahimi Lecturer Part Time 

137 Vjosa Elezaj-Morina Lecturer Part Time 

138 Xhafer Ismaili Profesor i asocuar Part Time 

139 Xheladin Zymberaj Profesor i asocuar Part Time 

140 Xhenetë  Isufi Lecturer Part Time 

141 Yrjet Berisha Lecturer Part Time 

  



6. Studentët 

1.1 Tabela e numёrit tё studentёve tё regjistruar pёr herё tё parё sipas programeve tё 

studimit ёshtё e paraqitur mё poshtё. Nga tabela mundё tё vёrehet rritja dinamike e numёrit tё 

studentёve gjatё viteve, numёri i studentёve tё cilёt nuk arritёn tё regjistrojnё vitin tjetёr, 

numёrin total tё studentёve. 

1.2 Rritja e numёrit tё studentёve qё nga  themelimi i Universitetit. 

 

  Programi i studimit 
 

2010 2011 2012 2013 2014 Total 

1.        Administrim Bizznesi 
 

440 400 300 298 399 1477 

2.        
Menaxhment NdMenaxhment 

Ndkombёtar  
268 297 280 253 345 1443 

3.        Juridik 
 

330 325 330 310 493 1788 

4.        Software Design  
 

144 158 200 213 231 946 

5.        TIT BA 
 

238 220 250 220 243 1171 

6.        Programi Fillor BA 
 

  241 200 176 181 798 

7.        Programi Parafillor BA 
 

  225 130 212 150 717 

8.        Gjuhё dhe letёrsi gjermane BA 
 

69 150 130 146 179 674 

9.        
Trashigimi kulturore dhe 

menaxhimi i Turizmit MA  
      30 30 60 

10.    Gjuhё dhe letёrsi shqipe BA 
 

      33 84 117 

11.    Gjuhё dhe letersi angleze BA 
 

      73 138 211 

12.    
Menaxhment ndёrkombёtar 

MA  
        60 60 

13.    Kontabilitet dhe auditim MA 
 

        60 60 

14.    Shkencat Kompjuterike  MA 
 

        60 60 

 
Mesatarisht 

 
1489 2016 1820 1964 2653 9942 

 

 

 



 

 

2.1 Pёrqindja e Kalueshmёrisё 

  Programi i studimit 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F Mesatarja F 

1.        Administrim Bizznesi 59  54  54  51  
 

 54.5  

2.        
Menaxhment NdMenaxhment 

Ndkombёtar 
61  58  52  50  

 
 55.25  

3.        Juridik 55  50  49  47  
 

 50.25  

4.        Software Design  58  55  51  49  
 

 53.25  

5.        TIT BA 59  55  53  50  
 

 54.25  

6.        Programi Fillor BA 50  48  44  48  
 

 47.5  

7.        Programi Parafillor BA 52  50  50  49  
 

 50.25  

8.        Gjuhё dhe letёrsi gjermane BA 60  58  57  58  
 

 58.25  

9.        
Trashigimi kulturore dhe 

menaxhimi i Turizmit MA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

10.    Gjuhё dhe letёrsi shqipe BA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

11.    Gjuhё dhe letersi angleze BA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12.    
Menaxhment ndёrkombёtar 

MA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

13.    Kontabilitet dhe auditim MA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14.    Shkencat Kompjuterike  MA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
Mesatarisht 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 52.93  

 

  



 

 

 

2.2 Pёrqindja e studentёve qё i braktisin studimet: 
 

  Study Programs 2010 F 2011 F 2012 F 2013 F 2014 F Total F 

1.        Business Administration BA 8.3  7.8  9.7  11.2  
 

 
 

 

2.        International Management BA 6.8  7.1  8.2  8.7  
 

 
 

 

3.        Law BA 7.1  10.2  11.3  11.8  
 

 
 

 

4.        Software Design BA 9.7  11.0  12.2  12.1  
 

 
 

 

5.        TIT BA 9.4  10.8  11.7  11.9  
 

 
 

 

6.        School Education BA 5.7  4.2  4.6  3.2  
 

 
 

 

7.        Pre-School Education BA 4.5  4.2  3.7  4.2  
 

 
 

 

8.        
German Language and 

literature BA 
7.8  8.2  7.6  7.6  

 
 

 
 

9.        
Cultural Heritage and Tourism 

Management MA 
0  0  0  0  

 
 

 
 

10.    
Albanian Language and 

Literature BA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

11.    Gjuhё dhe letersi angleze BA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

12.    International Management MA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

13.    Accounting and auditing MA 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

14.    
Computer Science and 

Technology MA  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Total 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

3. Pёrpjestimi i studentёve me profesorёt e rregullt ёshtё 320 studentё pёr njё profesor. 

Pёrpjestimi i stafit tё pёrgjithshёm ёshtё 35.6 pёr njё profesor. 
 

4. Bursat 

 

viti Number i bursave Shuma Totali 

2013 49 900 € 44.100.00 

2014 53 900 € 47.700.00 

 

5. Zyra e Shërbimit Përkrahës të  Studentëve  është në bashkëpunim të ngushtë me 

Shërbimin e Parlamentit të Studentëve, të cilët janë të përfaqësuar në të gjitha nivelet e 

organizimit të tyre, anëtarët e këtij parlamenti  kanë  një rol të madh në kuadër të 

aktiviteteve të brendshme dhe të jashtme bashkëpunimit të studentëve  me universitetet  

tjera. 



 

 

6. Ofrojmë  ndihmë dhe japim  këshilla ne kuader te zyres  të shërbimeve mbështetëse gjatë 

gjithë studimeve të tyre themelore në UPZ çdo ditë, pesë ditë në javë nga  8-16 . 

7. Nxisim dhe ofrojm një klimë të fokusuar në edukim mbështetës të  suksesit të interesit 

dhe motivimit të studentëve . për pjesëmarrje në trainime.- informata të shpejta në lidhje 

me rrjedhjen e informacionit në kuadrin e UPZ. 

  

8. Aktivitetett e studenteve mbi bashkëpunimin, vendore dhe ndërkombëtare. 

Në të kaluarën dhe për momentin ne kemi patur disa studentë të shkëmbyer me disa nga 

universitetet tona partnere, në të cilat ne kemi  marrëveshje të përbashkët të shkëmbimit të 

studentëve, por edhe ky bashkëpunim i përbashkët  ende vazhdon deri me sot. Disa nga 

studentët tanë janë kthyer për të studiuar në Universitetin tonë, pas qëndrimit të tyre 

jashtë vendit  një vit  ne programin e tyre te meparshem përkatës të studimeve. Gjithashtu 

qëllimi ynë është kërkesa më e dëshiruar për të kanë organizuar trajnime  ndërkombëtare 

arsimore brenda vendit tonë dhe partnerëve të përfshirë në projektet e ndryshme, sepse kjo 

do të lehtësojë studentët tanë për të qenë më i ditur dhe më i frymëzuar, dhe i 

admirueshëm me përvojat e përbashkëta me fakultetet e studentëve / kolegjet me 

prejardhje të ndryshme kulturore dhe mënyrë të ndryshme të zhvillimit të arsimit të 

shteteve tjera perendimore. Lidhur prktiken profesionale te  studentëve  tanë universiteti ka 

disa marrëveshje me kompani të lokale, ku studentët e Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të 

Drejtësisë e kryejnë praktikën e tyre në hapsirat e  tyre, edhe Fakulteti i Edukimit e  kryejnë 

prktiken profesionale te tyre në shkollat përkatëse fillore dhe të mesme, siç kërkohet 

brenda programit të tyre të kurrikulës bërthamë. 

 



7. Menaxhimi i Cilësisë 

1. Në Mars 2012, Menaxhmenti i Universitetit të Prizren ka krijuar Zyrën e Sigurimit të 

Cilësisë me detyrën e lehtësimit të implementimit të principeve të listuara më lartë. Në 

nivelin kombëtar dhe Evropian, Universiteti i Prizrenit është i angazhuar të përdor si  

dokumente udhëzuese brenda Fushës së Arsimit të Lartë Evropian si dhe atyre të Republikës 

së Kosovës: 

 

1. Deklaratën e Bolonjës; 

2. “Standardet dhe Udhëzimet e Sigurimit të Cilësisë 

në Fushën e Arsimit të Lartë Evropian”, Asociacioni 

Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë 

(AESC) 

3. Konventa e Lizbonës; 

4. Ligji i Kosovës për Arsimin e Lartë; 

5. Udhëzimet e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës 

 

 2. Ka tre filtra që një program duhet ti kaloj në mënyrë që të jetë i zbatueshëm për vlerësimin 

nga ana e Agjencisë së Akreditimit. Grupi i fokusit  i fakultetit të caktuar (përbëhet nga 

Dekani i fakultetit, profesorët, studentët) propozon një program studimi në Senatin e UPZ për 

t'u miratuar duke ofruar fakte dhe fizibilitetit. Senati me pas  jep rekomandime tek rektorati i 

cili  sjell një vendim përfundimtar. 

 

3. Programet e studimeve janë përgatitur nga komisionet e fakulteteve që udhehiqen nga 

dekani i fakultetit. Zakonisht programet janë shqyrtuar bazuar në rekomandimet e ekspertëve 

ndërkombëtarë. 

 

4. Instrumentet vijuese të pamatshme (kualitative) dhe të matshme (kuantitative) përdoren për 

të siguruar dhe zgjeruar cilësinë: 

 

1. Pyetësorët 

2. Intervistat 

3. Monitorimi 

4. Skemat e vlerësimit 

5. Raportet vet-vlerësuese 

 

Dhe çdo instrument tjetër i dobishëm, siç janë: shënimi i dyfishtë, konsulenca e jashtme siç 

është përcaktuar në dokumentet juridike të universitetit. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8. Hpësirat dhe paisjet 

       

Nr. I 
Lista e hapësirave në objektin e Fakultet te Edukimit dhe Filologjikë me 

etazhitet S+B+P+1 dhe siperfaqe S=5000m2. 

  Sallat/S 
Hapesirat ne 
m2 

Kap/ sipas 
uleseve  

Kap/ I 
kopjutereve  Kap/ I  projektor Librat 

  S7 52 44   1   

  S8 52 44   1   

  S9 52 38   1   

  S11 52 37   1   

  S12 52 44   1   

  S13 52 35   1   

  S14 52 40   1   

  S15 52 38   1   

  S32 52 42   1   

  S33 52 40   1   

  S34 52 40       

  Amfiteatrat/A           

  A1-27 400 350   1   

  A2-37 150 100   1   

  Laboratoret/L           

  L1-40 I kimise 52 30       

  L2-39 I fizikes I  52 30       

  L3-38 I fikes II 52 30       

  Kabinetet/K           

  K1-31 Informatika  52 30 30 1   

  K2-29 Informatika 104 60 60 1   

  K3-26 Informatika  60 30 30 1   

  Sem/  gj.Turke 30 5 2     

  Sem/ gj.Angleze 30 5 2     

  Sem/pro.fillor 30 5 2     

  Sem/ gj.Boshnjake 30 5 2     

  Sem/ Mat 30 5 2     

  Sem/ pergjithsh 30 5 2     

  Sem/fizikes 30 5 2     

  Sem/kimise 30 5 2     

  Sem/ gj.Shqipe 30 5 2     

  Sem/ Programev 30 10 7 1   

  Bibloteka 350 90 30 1 50000 



 

 

  

Hapesirat e ngrohjes 
qendrore dhe 
hapesira tjera. 1500         

  Hollet dhe Shkallet  1356         

  Totali: 5000 1247 175 5 50000 

  
        
        
        
        
        
        
      

II 
Lista e hapësirave në objektin e  Fakultetit  Ekonomik  me etazhitet B+P+2 

dhe sipërfaqe, S=3500m2 

  Sallat/S 
Hapesirat ne 
m2 

Kap/ sipas 
uleseve 

Kap/ I 
kopjutereve  Kap/ projektor Librat  

  S200 55 30 / 1   

  S201 52 30 / 1   

  S202 100 80 / 1   

  Bibloteka 203 100 40 10 / 1159 

  S204 60 40 / 1   

  S205 52 35 / 1   

  S206 100 80 / 1   

  S207 100 80 / 1   

  S208 100 80 / 1   

  S209 55 30 / 1   

  S210 52 30 / 1   

  S211 100 80 / 1   

  S212 100 80 / 1   

  S213 100 80 / 1   

  Zyre 214 34 2 / /   

  Zyre 215 30 2 / /   

  Salla e mbledhjeve  60 20 / /   

  Zyra 217 30 2 2 1   

  Zyra 218 30 2 2 1   

  Zyra 219  35 2 2 1   

  Zyra 220 30 2 2 1   

  Zyra 221 30 2 2 1   

  Zyra 221 35 2 2 1   

  Amfiteatrat/A 350 140 / /   

  

Hapesirat e ngrohjes 
qendrore dhe 
hapesira tjera. 400 / / 1   

  Holli dhe Shkallet 1310 / / 1   



 

 

              

  Totali: 3500 971 22 21   
  

        
        
        
      

III 
Lista e hapësirave në objektin e  Fakultetit  Juridik dhe Shkencave 

Kopjuterike me etazhitet P+3, sipërfaqe S=2400m2 

  Sallat/S 
Hapesirat ne 
m2 

Kap/ sipas 
uleseve 

Kap/ I 
kopjutereve  Kap/ projektor   

  Perdhesa            

  Zyra 300 30 2 2     

  S301 100 80   1   

  S302 100 80   1   

  S303 90 60   1   

  Depo 304 15 2       

  Depo 305 15 2       

  Kati I           

  Zyra 306 30 2 2     

  Zyra 307 30 2 2     

  S308 100 80   1   

  S309 100 80   1   

  S310 90     1   

  Kati II           

  Zyra 311 30 2 2     

  Zyra 312 30 2 2     

  S313 100 80   1   

  S314 100 80   1   

  S315 90 60   1   

  Kati III           

  Zyra 316 30 2 2     

  Zyra 317 30 2 2     

  S318 100 80   1   

  S319 100 80   1   

  S320 90 60   1   

  
Holli, Shkallet dhe 
Nyjet Sanitare  1000         

  Totali: 2400 838 58 12   

  
        
        
        
      



 

 

IV 
        Lista e hapesirave në objektin e Administratës  dhe Amfiteatrit  me 

etazhitet dhe siperfaqe S=920m2 

  Sallat/S 
Hapesirat ne 
m2 

Kap/ sipas 
uleseve 

Kap/ I 
kopjutereve  Kap/ projektor   

  Zyra 301 60 2 2     

  Zyra 302 40 1 1     

  Zyra 303 30 2 2     

  Zyra 304  30 2 2     

  Zyra 305  30 2 2     

  Zyra 306 30 1 1     

  Amfiteatrat/A 600 280   1   

  
Holli dhe nyjet 

sanitare  100         

  Totali: 920 1966 10 1   

  
        
        
        
        
      

V 
Lista e hapesirave në  objektin e Rektoratit me etazhitet  B+P+1  dhe 

siperfaqe S=260m2 

  Zyret/Z 
Hapesirat ne 
m2 

Kap/ sipas 
uleseve 

Kap/ I 
kopjutereve  Kap/ projektor   

  Zyret 401 20 1 1     

  Zyret 402 20 1 1     

  Zyret 403 25 1 1     

  Zyret 404 20 1 1     

  Zyret 405 30 1 1     

  Zyret 406 30 1 1     

  Zyret 407 20 1 1     

  Zyret 408 20 1 1     

  
Holli shkallet dhe 
nyjete sanitare  55         

  Ngrohja qendrore 20         

  Totali: 260 8 8     

 

 

 



 

 

9. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe hulumtimi 

1. UPZ ka emёruar grupin pёr kёrkime shkencore. Ky grup momentalisht ёshtё duke 

punuar pёr tё krijuar njё link ku profesorёt do tё mundё tё publikojnё punimet e veta. Nё kё 

formё do tё krijohet baza qёndrore e tё dhёnave pёr publikimet shkencore nё UPZ. Gjithashtu 

ёshtё duke u punuar nё krijimin e platformёs pёs p kёrkime shkencore. 

2. Siҫ ёshtё specifikuar nё pikёn 1. Grupi i emёruar pёrk kёrkime shkencore ёshtё 

duke punuar nё krijimin e linkut pёr publikime shkencore. Ne jemi tё vetёdijshёm pёr 

rёndёsinё e kёrkimeve shkencore, pёr kёtё arsye jemi duke u angazhuar pёr krijimin e bazёs 

ligjore, emёrim tё stafit qё do tё pёrkujdeset pёr bazёn e tё dhёnave. 

3. Lista e publikimeve dhe pjesёmarrja nё konferencat kombёtare dhe 

ndёrkombёtare mundё tё gjenden nё CV-tё e profesorёve tё bashkangjitura kёtij raporti nё 

formё elektronike. 

4. Projektet qё aktualisht janё duke u zhvilluar nё UPZ. 

3. Projektet TEMPUS tё cilёt janё duke u implementuar pёr momentin nё UPZ janё: 

a. QA@UPPZ – Krijimi i kapaciteteve pёr sigurimin e cilёsisё 

b. EUREQA – Forcimi i strukturave pёr sigurimin e cilёsisё 

c. Master nё Trashigimi kulturore dhe menaxhimi i turizmit  

d. Integrimi i unionit tё studentёve nё unionin e studentёve europjanё 

e. Reformimi dhe forёrcimi i sistemit financiar nё UPZ 

 

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 Chicagos 

Universiteti i Ljubljanёs 

Universitetit i Zarёs 

Universiteti i Zagrebit 

Universiteti iBremenit 



 

 

Universiteti i Cologne 

Universiteti iHamm-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 

Universiteti Shtetëror i Tetovës - Maqedoni 

 

 

 

 

 

 



10. Finance 

UPZ Budget Plan and the way of its finance (2015-2017) 

 

Budget for year of  2015 

 

Nr: Budget Category: 
Number of 

Employees 
Approved Budget 

1.  Employed in  2015 130 
 

2.  Wages  
 

1,470,146.00 

3.  Goods and Services 
 

791,522.00 

4.  Utilities 
 

73,000.00 

5.  Self income 
 

134,400.00 

6.  
Subventions and 

Transfers  
10,000.00 

7.  Capital Expenses 
 

500,000.00 

 
 

Total 2,979,068.00 

 

Budget for 2015-2017(without self income) 

   Academic Year:   

Nr: Budget Category: 2015 2016 2017 

1 Number of Employees  130  150  150 

2 Wages and Salaries 1,470,146.00 1,470,146.00 1,470,146.00 

3 Goods and Services 791,522.00 791,522.00 791,522.00 

4 Utilities 73,000.00 73,000.00 73,000.00 

5 Subventions and Transfers 10,000.00 10,000.00 10,000.00 

6 Capital Expenses 500,000.00 500,000.00 500,000.00 

  Total: 2,844,668.00 2,844,668.00 2,844,668.00 

 

Financial resources for  2015-2017 

    Academic  

year: 

  

Nr: Resource : 2015 2016 2017 

1 Consolidated Budget of Kosovo 2,844,668.00 2,844,668.00 2,844,668.00 

2 Subventions 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

3 Self income 0.00 200,000.00 250,000.00 

  Total: 2,994,668.00 3,054,668.00 3,244,668.00 

 



 

 

 

 

 

Justification: 

Academic Year of  2015 

For the academic year of  2015, was approved  the budget in amount of  

2,844,668.00 Euros. This budget in general will be financed by the Kosovo Consolidated 

Budget. (KCB). 

The foreseen number of staff within budget is  130  and the foreseen amount for 

their salaries is  1,470,146.00 Euros (51,7% of total budget). 

Regarding economic category “Goods and Services” are foreseen 791,522.00 

Euros, or 28% of total budget. 

Regarding capital investment are foreseen   500,000.00 Euros, or 17,6% of total 

budget. All aforementioned categories are foreseen to be financed by the KCB. It was not 

planned to be spend self income amount of 134,400.00 Euros. 

Financing Plan for academic year of   2016-2017 

Planned Financial Resources  

In the academic year of 2016 it is planned that the resources of funds will be  

3,054,668.00 Euros, respectively to be more than in 2015 2%.. From this resources 

2,844,668.00 Euros are planned to be financed by KCB  (95%  of  total resources), 

150,000.00 Euros from different  subventions (5%  of  total  resources). 

In the academic year of 2017 planned budget in amount of   3,244,668.00 Euros will 

be financed 88% by KCB, 4,6% by subventions and  7,7% by self income. 

 

PLAN REGARDING BUDGET SPENDING  

Number of employees and their salaries 

In the academic year of 2015 was planned that the number of personnel to be the 

same as in 2014. 

There are  requested  20 more academic staff for 2015. 

 

 In the academic year of 2016 number of employees is planned to be   130 and the 

budget for their salaries will be 1,470,146.00 Euros. 



 

 

In the academic year of  2017, number of employees is planned to be   150 and the 

budget for their salaries will be 1,476,146.00 Euros. 

For the moment there are lmits which appointed the Ministry of Economi and 

Financefor number ofstaff and budget. 

Note:  the increase of the employees’ number is happening because at the UPZ the 

number of students will be increased continuously upon ongoing years of study as well as 

additional joining of the Faculty of Education and new programs (three bachelor programs: 

Albanian language; English and mathematics) and three master programs (Twoprograms for 

economics: Accounting, Bossiness Administration and Law and Informative technolog). 

Goods and Services  

For the  year of 2015 it is planned to be spend 791,522.00 Euro founds for goods and 

services. This budget is planned to be lower than in the year of  2014 for 8% because of limits 

of MEF. 

Utilities 

In the academic year of  2015 is planned to be decreased the budget   for this 

economic categories  (remain 73,000.00 Euros).  

 

Capital Investment 

This economic category for the year  of   2015 is planned to be spend 500,000.00 

Euro,  that is the same amount as in 2014, while in the years of  2016 and 2017 it is planned 

to be spend about  1,000,000.00 Euro every year. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

11. Plani i 

implementimit tё 

rekomandimeve tё 

grupit tё ekspertёve  nga 

procedura e fundit e 

akreditimit. 

 

 

 

Rekomandimet e ekspertëve dhe plani i përmirësimit i Universitetit të Prizrenit 

2.1 Deklarata e Misionit dhe Strategjia 

EE rekomandon të bëhet përsëri një specifikim i deklaratës së misionit dhe strategjisë së 
Universitetit. Të gjithë pjesëtarët e personelit, ose të paktën të gjithë drejtorët e 
programit do të duhej të përfshiheshin sa më shumë që të jetë e mundur në reflektimin e 
mëtejmë të strategjisë. Ka poashtu nevojë për të thelluar profilin kërkimor të gjithë 
universitetit. 
 
UiPz - Universiteti i Prizrenit do të riformulojë deklaratën e misionit dhe vizionit. Do të 

ketë një diskutim brenda grupit punues i cili është duke punuar në draftimin e strategjisë 

për SC në UPz. Grupi do të propozojë deklaratën e cila duhet të aprovohet pastaj. 

 

2.2. Organizimi dhe Menaxhimi  

EE rekomandon që skema organizative e UiPz të ndryshohet dhe të kompletohet. Senati 
dhe parlamenti i studentëve do të duhej të integroheshin në skemën organizative. 
Lexuesit poashtu do të duhej të informoheshin në lidhje me faktin që senati mblidhet një 
herë në muaj dhe që studentët janë pjesë e senatit. 
 
UPz - Organogrami është përmirësuar. Senati dhe parlamenti i studentëve janë integruar. 



 

 

 

2.3. Personeli, caktimi i personelit, zhvillimi i personelit 

EE rekomandon që UiPz të miratojë një dokument zyrtar ku do të cekeshin mënyrat se si 
do të inkurajoheshin pjesëtarët e personelit në vijimin e studimeve të tyre të mëtejme në 
institucionet tjera. Veç kësaj EE rekomandon që periudha e kontratës nuk do të duhej të 
ishte më e shkurtër se tri vjet. 
 
UPz mbështet stafin e tij në arsimimin e mëtejshëm dhe studimet. Ne kemi nënshkruar 
kontrata të bashkëpunimit me shumë universitete dhe zhvillimi i stafit është gjithmonë 
pjesë e këtyre kontratave. Në statusin parashihet edhe mbështetja për zhvillimin e 
mëtejshëm të personelit akademik. 
Është prioriteti ynë që stafin akademikë ta angazhojmë për periudha sa më të gjata. 
Vetëm në këtë periudhë kemi pranuar 15 profesorë të rregullt. Është çështje ditësh që 
statuti i Upz të miratohet në Parlamentin e Kosovës, kur kjo të ndodh, ne jemi të sigurt se 
ky numër do të jetë shumë më i lartë. 

2.4. Financat 

EE sërish rekomandon fuqishëm që nga organet politike të autorizuara të merren 
vendimet e nevojshme politike në lidhje me autonominë themelore të një Universiteti siç 
është UiPz. EE më tej i rekomandojnë UiPz që buxhetet preliminare për nevojat e 
ndryshme infrastrukturore të  ërpilohen në mënyrë zyrtare dhe hap pas hapi të 
përmirësohet shkalla e të hyrave vetanake në vitet në vijim. 
 
Upz - Statusi i Universitetit është hartuar tashmë dhe është dërguar në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës. Ne fuqimisht besojmë se pas miratimit të tij në Kuvendin e 

Republikës së Kosovës, Universiteti i Prizrenit do të fitoj pavarësinë e cila do t'i sjell liri 

financiare. 

 

2.5. Plani Zhvillimor 

EE përsëri rekomandon që sa më shpejt që të jetë e mundur të përfundohet plani 
zhvillimor, 
ky i fundit do të ndahet në synime modeste, secila nga to të kishte strukturën në vijim, që 
haset në dokumente të tilla: 
 

 definimi i objektivit specifik 

 masave për të arritur një objektiv të tillë 

 indikatorëve që mundësojnë përcjelljen e arritjes së objektivit 
 
Poashtu, është e nevojshme që plani i cekur të përcillet në mënyrë adekuate te të gjithë 



 

 

personat me interes në UiPz. 

UPz - Ekipi punues tashmë ka filluar që nga 13 shtator  hartimin e Strategjisë për Sigurimin 

e Cilësisë e cila është pjesë e projektit Tempus gjithashtu. Ne presim që strategjia të jetë 

gati në fund të dhjetorit. 

 

2.6. Puna kërkimore dhe liria akademike  

EE rekomandon sërish që puna kërkimore të integrohet në planin e zhvillimit në vijim. 
Fokusi duhet të vihet në hulumtimet e orientuara nga projektet dhe aplikimet. Ngritja dhe 
përdorimi i kontakteve me biznesin në rajon do të ishin të dobishme, me erspektiven që të 
bëhej puna kërkimore në emër të tyre. 
 
Upz – Upz ka themeluar zyrën për punë kërkimore dhe ka emëruar kordinatorin për ketë 

çështje. Udhëzimet dhe planprogrami i kësaj zyre është aprovuar në senatin e 

universitetit. 

2.7. Objektet dhe paisjet 

EE sërish rekomandon që të pyeten të gjithë drejtorët e programeve në lidhje me librat 
më esencial apo resurset elektronike në fushën e tyre dhe të ceken një vlerësim nëse 
mjetet janë në dispozicion në buxhet. Poashtu rekomandohet që pjesëtarët e bibliotekës 
të informohen në lidhje me dispozicionin e databazave në rrjet. Rekomandohet që të 
bëhet riaktivizimi i versionit të azhurnuar të platformës së menaxhimit të mësimit dhe të 
përfshihen në mënyrë graduale në proceset e mësimdhënies. 
 
Librat e nevojshme janë blerë tashmë. Drejtorët e Programeve kanë dërguar listën e 

teksteve të cilat janë blerë më vonë. Për më tepër ne do të investojmë rreth 130.000.00 € 

në digjitalizimin  e bibliotekës ekzistuese. Kjo do të ndodhë në kuadër të  projektit të 

financuar nga Tempus. Do të instalohen rreth 100 kompjutera të cilët do të lidhen me 

Bibliotekën Kombëtare. Nxënësit do të mund t'i përdorin për kërkime dhe projekte. 

 

2.8. Menaxhimi i Cilësisë 

EE rekomandon që Sigurimi i Cilësisë do të duhej integruar përmes planit të ri të zhvillimit. 
Rekomandohet që anketimet, të cilat zhvillohen si pjesë e programit të sigurimit të cilësisë 
të bëhen në mënyrë anonime. 
 
UPz – Zyra për SC është e integruar në planin e zhvillimit. Anketimet do të jenë anonime. 
 
 



 

 

2.9. Ndërkombëtarizmi 

EE rekomandon përfundimin e shpejt të planit strategjik në lidhje me 
ndërkombëtarizimdhe që po i njëjti të integrohet në planin e pritshëm të zhvillimit. 
Përmirësimi i dukshmërisë ndërkombëtare të UiPz paraqet një hap shumë të rëndësishëm. 
Për këtë arsye është shumë me rëndësi që të bëhet përkthimi i faqes së internetit në 
anglisht dhe kjo gjatë muajit të ardhshëm. 
 
UPz - Ndërkombëtarizimi do të jetë pjesë e Strategjisë për SC. Shumë marrëveshje janë 

nënshkruar tashmë me shumë universitete kombëtare dhe ndërkombëtare. Realizimi i 

marrëveshjeve do të pasojë. 

 

 

3. Programet e studimit 

Pjesë të ndryshme të planit të përmirësimit janë shkruar nga drejtorët e programeve të 
studimit dhe rrjedhimisht mund të ndryshojnë në mënyrën e tyre të analizave. 
 

3.1 Menaxhment Ndërkombëtar dhe Administrim Biznesi 

Nëfaqen 13 tëraportittheksohet se numri I lëndëveobligativeështë I madh(34) 

dhenukduhettëjetëmë I madh se 30, ndërkaq numri I lëndëvezgjedhoreështë I 

mjaftueshëm(6) porndoshtamundtëngritet. 

UPz: Numri I lëndëve zgjedhore vlerësojmë se është I mjaftueshëm sepse në secilin vit 

studentët nga 2 lëndë zgjedhore mund të zgjedhin një lëndë. Edhe ekipi vlerësues 

konstaton se numri I lëndëve zgjedhore është I mjaftueshëm dhe nuk do të thot që 

domosdoshmërisht duhet të rritet. 

 

Në faqen 14 të raportit vlerësohet se matematika elementare duhet të studiohet në një 

mënyrë tjetër duke involvuar metodat aplikative dhe modelet ne ekonomi për të avancuar 

njohuritë parraprake. 

UPz: Profesori I lëndës do të avancoj Syllabusin. 

 

Nëfaqen 14 të raportit vlerësohet se numri I personelit nuk është I mjaftueshëm në raport 

me numrin e studentëve. 



 

 

UPz: Universiteti është në fazën e zhvillimit të procedurave për rekrutimin e një numri të 

caktuar të stafit të rregullt akademik në bazë të konkurencës së hapur varësisht nga oferta 

e apalikantèv edhe mundësitë buxhetore. 

 

Nëfaqen 14 të raportit vlerësohet se puna hulumtuese-shkencore dhe publikimet janë 

kusht I rëndësishëm për stafin akademik.  

UPz: UPZ e ka ngritë qendrën për hulumtime shkencore dhe I gjithë stafi akademik është I 

ftuar që të shtoj aktivitetet hulumtuese, shkencore dhe të publikimeve me qëllim të 

ngritjes së njohurive për mësimdhënie sa më cilësore dhe të përvojës akademike, 

shkencore, hulumtuese dhe të publikimeve. 

 

Në faqen 15 të raportit theksohet se numri I lëndëve obligatore është I madh dhe nuk 

duhet të jetë më I madh se 30. 

UPz: Studentët e këtij programi kanë mundësi që në vend të lëndëve zgjedhore, në vitin e 

tretë të përcaktohen për njërin nga profilet:KONTABILITET ose MENAXHIM  NE 

AGROBIZNES të cilat përmajnë lëndë shumë specifike për titullin specialistik që do të 

marrin pas diplomimit. 

 

3.2 BSc. Software Design, (re-accreditation) and BSc. 
Information 

Është e rekomanduar për të përcaktuar rezultatet e mësimit përveç përshkrimet e 

kurseve. Një përfaqësim i qëndrueshëm i rezultateve të nxënit mund të shihet si një 

rezultat i një procesi të përcaktuar mirë të planifikimit. 

UPZ - Administrata do të përgatisë një formë universale që do të dërgohet për personelin 

mësimdhënës, i cili do të identifikojë rezultatet mësimore për modulet e tyre përkatëse. 

Ky informacion do të integrohet në mënyrë të rregullt. 

 

Është e rekomanduar për të mbështetur këto procese duke ndjekur specifikimet DIN (PAS 

1032-1/2) mbi "Arsimin dhe Formimin me theks të veçantë në E-learning", i cili mund të 

shërbejë si një udhëzues dhe një listë e plotë Ajo është e rekomanduar për të zbatuar në 

E-Learning së pari vetëm në këtë fakultet. Pasi që të përfitohet përvojë e mjaftueshme 

(pas rreth një viti të veprimit) me zbatimin e një pilot të tillë vendosjen e E-Learning duhet 

të vazhdohet me programet e tjera. Është e rekomanduar për të siguruar material 



 

 

informativ në, tutorial E-Learning dhe trajnimin për të gjitha grupet e synuara (lektorët, 

administratorët, studentët) 

UPZ - Ky rekomandim ka të bëjë me Universitetin në përgjithësi jo, këto dy programe 

specifike. Unë supozoj se ky shqetësim do të trajtohet në mënyrë të rregullt. Fakulteti i 

Shkencave Kompjuterike është e gatshme të fillojë me zbatimin  pilot sa më shpejt që 

infrastruktura është e duhur. 

Është e rekomanduar për të vlerësuar vazhdimisht planprogramin për shkak të natyrës 

dinamike të TIK. Vëmendje të mjaftueshme duhet të jepet për tema që lidhen me sigurinë, 

informatikë celular dhe informatikë te reve. 

UPZ- Planprogrami po vlerësohet vazhdimisht. Inteligjenca artificiale dhe zhvillimi i lojës 

janë dy module që janë futur rishtazi. Kriptografia dhe modulet e sigurisë të lidhura dhe 

informatikë celular janë tashmë në programin mësimor. Informatikë e reve fillimisht 

mund të futet si lëndë zgjedhore dhe më pas u zhvendos në detyrueshme. 

 

Është e rekomanduar për të mundësuar qasje të vazhdueshëm universitar të gjerë në 

internet e cila është për t'u konsideruar si një tipar karakteristik të çdo vend modern 

arsimor. Zbatimi (ri-aktivizuar) një Sistemi i Menaxhimit të mësuar (mundësisht një 

produkt me burim të hapur si Moodle) për të lejuar një qasje të mësuarit e përzier. 

Zhvillojnë dhe të punësojë një koncept e-Learning. Ofrojnë trajnime të mësuesve për të 

siguruar që parimet e-Learning po zbatohen siç duhet. 

UPZ - Ky rekomandim ka të bëjë me Universitetin në përgjithësi, jo vetëm për këto dy 

programe specifike. Unë supozoj ky shqetësim do të trajtohet në mënyrë të rregullt. 

 

Është e rekomanduar për të zhvilluar në fakultet një strategji kërkimore të gjerë  dhe të 

fillojë projekti i bazuar në hulumtime me partnerët e industrisë. 

UPz - Strategjia Hulumtimi është pjesë e strategjisë së menaxhimit dhe përmirësimit të 

cilësisë i cili është duke u zhvilluar nga universiteti. Universiteti është tashmë në kontakt 

me partnerët e industrisë. 

 

Është e rekomanduar për të punësuar staf të përhershëm akademik që është një 

parakusht për zhvillim të qëndrueshëm dhe për aktivitetet hulumtuese. 

UPz - Në gusht 2012, Universiteti ka hapur vende të lira për dhjetë pedagogë në fushën e 

shkencës kompjuterike. Asnjë prej tyre nuk është pranuar. 

 



 

 

 

 

3.3 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane 

  
Duke dashur të koontribuojmë në përmirësimin e plan-programit, bazuar në vërejtjet dhe 

rekomandimet e  raportit përfundimtar (final) të vlerësimit (evaluimit) të jashtëm po i 

japim këto plotësime.  

kap. 3.3.1  

Vërejtja është me vend dhe është tregues i vështirësive në menaxhim dhe të metave e 

keqkuptimeve në komunikim. Kjo ka të bëjë shumë me statusin e padefinuar të 

gjermanishtes brenda vitit që shkoi. Fal prorektorit prof.dr. Behxhet Mustafa erdhi deri te 

takimi i mëvonshëm që rezultoi me sukses.  

Kap. 3.3.2 

Gjithsesi që duhet të kemi nisje dhe shtim të hulumtimit shkencor dhe duhet punuar në 

ndërkombëtarizimin e departamentit. Do të punohet në një webfaqe të departamentit me 

të dhëna në tri gjuhë: shqip, gjermanisht, anglisht. Këto materiale të botuara në webfaqe 

mund të botohen si broshurë po në këto tri gjuhë.  

Kap. 3.3.3 

Dihet që Liria Akademike është shpirti dhe kushti bazë i çdo universiteti. Në mungesë të 

punësimeve të rregullta dhe konsolidimit të mirëfilltë të stafit akademik nuk kemi klimë të 

vërtetë akademike dhe si pasojë e kësaj as kushte, hapësira, infrastrukturë, mundësi për 

hulumtim. Me konsolidimin e duhur të organeve udhëheqëse të universitetit do të dihet 

dhe respektohet hierarkia si dhe liritë akademike. Në mungesë të kësaj deri më tani kemi 

një centralizim të drejtimit të punëve, gjë e cila cungon edhe liritë akademike.  

Kap. 3.3.4 

Jemi munduar që plan-programi, kurrikula, duke e përshtatur atë me ato të vendit dhe 

rajonit,  të ketë standarde ndërkombëtare, pasi ndër parakushtet për sukses është plani-

programi i standardizuar. Në bazë të tij kemi pastaj angazhimin e stafit  dhe  cilësinë e 

absolventëve. 

Dihet që kurrikulat duhet plotësuar dhe përmirësuar vazhdimisht, për atë rekomandohet 

që çdo, 3-5 vjet të riakreditohen. Megjithëse kemi pasur para sysh vërejtjet e raportit 

paraprak dhe jemi munduar të korrigjojmë lëshimet, jemi të vetëdijshëm që ka ende 

nevojë për përmirësime. 



 

 

-          Me përmirësimin e infrastrukturës do të kemi kushte më të mira për punë ku do të 

vihen më shumë në përdorim për mësimdhënie edhe kompjuteri dhe interneti, që tanimë 

dihet se sa shumë mundësi të reja ofrohen përmes tyre; si për aspektet didaktike, të 

mësuesisë,  poashtu edhe për profilin e translatologjisë. 

-           Këtu dihet që hyjnë edhe shpikjet dhe programet e reja, si: Audio books, video 

programe, filme etj. për moshat e ndryshme, nisur  nga letërsia për fëmijë, bazuar në 

program dhe nevojën e plotësimit dhe përsosjes së tij. 

-          Vërejtja te pika 4 mendojmë që nuk qëndron tërësisht, pasi  ne kemi lendë po me të 

njëjtin titull në 5.1, 6.1; për shtimin e letërsisë kemi seminar më vete ku do të ofrohen 

këto gjëra edhe për fushën e letërsisë, shih. 6.4. Nuk besoj që është problem për ne të 

riemrojmë njërin prej tyre sipas kësaj që rekomandohet, por kemi edhe oferta të tjera në 

7.3. 8.2. Kuptohet që këtu shtylla e gjuhës ka më shumë peshë se ajo e letërsisë, pasi këtu 

pa atë të parën, nuk kemi këtë të dytën. Gjithsesi që edhe shtylla e didaktikës sidomos për 

profilin e mësuesisë ka peshën e vetë, për atë kemi sidomos ofertën shtesë në 7.3, 8.2. 

-          Një ndër projektet e mundshëm dhe të realizueshëm do të kish qenë një “Laborator 

multimedial” ku do të kemi pajisje për mësimin dhe mësimdhënien e gjuhëve, si dhe 

pajisje të tjera për mësim në distancë, e-learning etj. 

-          Hëpërhë kemi vetëm mundësi që të orfojmë programin 4 vjeçar baçelor. Në një të 

ardhme të afërt, me përmirësimin e kushteve, me një planifikim të mirëfilltë akademik, 

mendoj që do të kishim mundur të ofrojmë edhe një program Master 1 vjeçar, pra 4 + 1.  

Kap. 3.3.5 

 Mendoj që këtu vlerësuesi është shprehur shumë butë, ne nuk kemi kurrëfarë mundësie 

për hulumtim në kuadër të departamentit e bile tërë universitetit, pasi ende dihen 

rrethanat, kushtet, infrastruktura në UPZ, por edhe në të gjithë vendin e rajonin. 

Ajo çka është vërtetë parësore dhe e realizueshme është ngritja e një biblioteke të 

departamentit, që do të ishte një punëtori për stafin dhe studentët. Kjo duhet të jetë një 

ndër projektet e para këtu, duke kërkuar edhe ndihmën e vendeve gjermanishtfolëse, 

konkretisht, përfaqësive të tyre në vend dhe shfrytëzimi i mundësive të institucioneve të 

këtyre vendeve për gjermanishten si gjuhë e huaj. 

Për një planifikim afatgjatë këtu hyjnë edhe projektet e fitimit të bursave të ndryshme. 

Sidomos specialistët në fushë të didaktikes dhe të translatologjisë i kemi tepër të 

nevojshëm. 

  

Kap. 3.3.6 



 

 

Kjo vërejtje këtu qëndron; mendoj që këto kontakte duhet të institucionalizohen. Dihet që 

me ikjen e rektorit gjerman këtu kemi një ngecje, këto ishin edhe pohimet e 

delegacioneve gjermane. 

Kooperimin ndërkombëtar e bazoj së pari në një bashkëpunim të mirë me institucione 

simotra në vend, rajon, sidomos Shqipëri (Tiranë, Elbasan, Shkodër), Maqedoni. 

Pastaj përparësi në këtë rast kanë 3 vendet gjermanishtfolese: Gjermania, Austria dhe 

Zvicëra (DACH). Pra siç përmenda edhe më lartë me përfaqësitë e tyre në vend si dhe me 

intitucione, organizata të këtyre vende dedikuar për këto punë. 

Për realizimin e disa projekteve të sipërpërmendur do të na duhet participimi në projekte 

të BE-së  Sidomos garimi për bursa si për stafin akademik, por edhe për studentët është 

mëse i domosdoshëm.  

Kap. 3.3.7 

Dihet që statusi jo i rregullt i punës sidomos të gjithë stafit  ndikon shumë në mbarvajtjen 

e punës dhe në cilësinë e mësimdhënies. 

Kemi kolegë që kanë mbaruar studimet jashtë vendit sidomos, Gj., A.,  Z., që janë 

kandidatë potencial për kuadër i rregulltë në këtë departament. 

Por në mungesë të njerëzve të duhur për disa lëndë mendoj që problemi mund të zgjidhet 

sipas modeleve perëndimore; p.sh. diçka që e praktikojnë edhe universitetet në vendet 

gjermanishtfolëse që shkëmbejnë kuadër  (Gjermani/a në Austri e Zvicër dhe anasjelltas), 

duke i akomoduar ata më së miri, duhet praktikuar edhe nga vendet shqipfolese.  

Këtu me vullnet të mirë duhet  tejkaluar barrierat administrative. 

Mendoj që duke bërë zgjedhjen e rregullt të stafit akademik, pra profesorët për 5 vjet dhe 

asistentët për 3 vjet do të zgjidhet ky problem dhe do të kemi kushte më të mira për 

planifikimi të mirëfilltë akademik. Kjo do të sqaronte dhe përmirësonte statusin e tyre dhe 

do të motivonte dhe do u mundësonte të kontribuonin më shumë për UPZ. 

Me kontratat 1 vjeçare e semestrale kjo ka qenë shumë e vështirë për të planifikuar dhe 

motivuar stafin për punë dhe projekte afatgjata. 

 

 

3.5 Programi Juridik 



 

 

Nën pikën 3.5.2 Kurrikula, faqe 31, thuhet: „Ende është e paqartë se çfarë nënkuptohet 

nga studimet e rastit dhe projektet. Do të ishte e nevojshme të formulohet një rast i 

veçantë që duhet dhe mundet të zgjidhet nga studentët nën udhëzimin e ligjëruesve“ 

UPz: Sygjerimi për ofrimin e njohurive praktike nëpërmjet të metodologjisë së punës 

është me vend! Këtu është për tu theksuar se në të kaluaren në Kosovë tradicionalisht, e 

posaqërisht në fushën e drejtësisë, mësimdhënja është zhvilluar pothuajse vetëm në teori 

pa ofruar njohuri praktike për studentët psh. nëpërmjet të analizimit të rasteve dhe 

zbatimit konkret të normave ligjore në raste të veqanta. Kjo pasqyrohet qartë edhe në 

literturën përkatës e cila pothuajse nuk përmban shembuj fare! Poashtu mungon praktika 

që tekste e ligjeve të përdoren gjatë ligjëratave dhe provimeve. Megjithatë vlenë të 

theksohet se që nga Viti akademik 2011/2012 studentët e Fakultetit Juridik të UPZ-së në 

mënyrë sporadike gjatë ligjëratave interaktive (por edhe gjatë provimit) kanë patur rastin 

të analizojnë dhe zgjedhin raste të veqanta. Nga Viti akademik 2012/2013 kjo metodologji 

synohet të gjej zbatushmëri më të gjerë dhe të ankorohet si pjesëpërbërse e syllabuseve. 

Në syllabus do të definohet qartë se gjatë ligjëratave interaktive studentët do të kenë 

rastin të analizojnë dhe zgjidhin raste që kanë të bëjnë me probleme (aspekte) politike, 

sociale, kulturore apo ekonomike në bazë të legjislacionit përkatës . Poashtu edhe në 

provim studentët do të konfrontohen me analizimin dhe zgjidhjen e rasteve të veqanta 

(„Sachverhaltsklausur“) në bazë të dispozitave të normave ligjore përkatëse. Poashtu ne 

te ardhemen studentet e Fakultetit Juridik do te ju krijohen kushte qe te kene mundesine 

e kryrjes se praktikes ne institucione administrative, gjyqesore apo edhe ne biznese. Hapi i 

pare ne kete drejtim eshte bere me nenshkrimin e memorandumit ne mes te UPZ-se dhe 

Aleances Kosovare te Biznesit.  

 

Nën pikën 3.5.2 Kurrikula, faqe 32, thuhet: „Në kapitullin “përmbledhje e përmbajtjes së 
lëndëve” në RVV mungojnë udhëzimet, se cilat lëndë jepen në gjuhë të huaj“. 
 
UPz:  Te gjitha lendet mbahen natyrisht ne Gjuhen Shqipe, me perjashtim te Gjuhes 

Angleze. Ndersa do te shqyrtohet mundesia qe te futet ne planprogram edhe lenda 

„Deutsche Rechtssprache“ (Terminologjia Juridike Gjermane) si nje lende zgjedhore e cila 

do te munde te ndjeket si nga studentet e Fakukltetit Juridik, ashtu edhe nga ata te Gjuhes 

Gjermane. 

 

 

Nën pikën 3.5.3 Personeli, faqe 33, thuhet: „Duhet të bëhen përpjekje të bindshme që të 

rritet numri i personelit mësimor, respektivisht numri i personelit të rregullt të 

angazhuar“. 



 

 

 UPz:  Menjëher mbas publikimit të raportit të jashtëm të vlersimit menaxhmenti i UPZ-së 

ka shpallur konkurs (Gusht 2012) në Fakultetin Juridik për tri vende të lira për profesor të 

rregullt. Në Fakultetin Juridik është pranuar vetëm një profesor i rregullt, përshkak se 

kandidatët tjerë nuk kanë dëshmuar kualifikimet e larta të kërkuara me konkurs. Konkursi 

i radhës pritet të shpallet në Vitin 2013. Megjithtë në Vitin akademik 2012/2013 në 

Fakultetin Juridik të UPZ-së do të ligjërojnë tre professor të rregullt, cka do të ndikoj 

ndieshëm në rritjen e cilsisë.  



12.Shtojca
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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: 

 
75 
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