
Formular për SYLLABUS të Lëndës  
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Academic unit:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Sistemi politik I Kosovës 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: zgjedhore 

Viti i studimeve: II 

Numri i orëve në javë: 3 

Vlera në kredi – ECTS: 6 Kredi 

Koha / lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mësimëdhënësi i lëndës: Safet Krasniqi 

Detajet kontaktuese:  Safet.krasniqi@uni-prizren.com 

 

Përshkrimi i lëndës  

 Kosova është Republikë parlamentareme  sistem 

vlerash njerëzore të karakterit politik që mështetet 

në parimin e ndarjes së pushteteve, kontrollit dhe 

balancimit në mes tyre. Bazë e përcaktimit të 

funkcionimit të sistemit politiknë Kosovë, është 

Kushtetuta e cila bazohet në respektimin e vlerave 

universale të cilat vlera janë të ndërtuara në 

Konventa dhe dokumente tjera si pjesë e 

pandashme e të drejtës ndërkomëtare. 
 
 

Qëllimi i lëndës  Fitimi i njohurive bazike nga studenti .  Forma e 

spejgimit të lëndës është e ndërlidhur me aspektin 

teorik dhe praktik. Kjo do të mund të realizohet 

perms logjeratave pjesërisht dhe vizitave studimore 

në institucione të KOSOVës 
 

Rezultatet e pritura të nxënies: Duke bashkuar interaktivitetin me anën praktike të 

lëndës , studenti ka mundësi të mësojë mjaftueshëm 

për lëndën . Njëkohësisht, ka mundësi që të arrijë të 

përvetësojë njohuri elementare dhe pas diplomimit 

të jetë në gjendje që njohuritë e tija ti zbatojë gjatë 

ushtrimit të detyrave të punës. 

 

 

 

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

tё studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 3+2 15 45 



Ushtrime teorike/laboratorike    
Punë praktike 2 15 30 
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5 15 7.5 

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

3 15 45 

Përgaditja përfundimtare për provim 2 15 30 
Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

  5 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

  5 

Totali  
 

  175 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   -Metoda e mësimdhënies aktive  është metoda e të 

kuptuarit dhe të studjuarit të lëndës në përputhje 

me realitetin politik dhe juridik në Kosovë .   

- Metoda e mesimdhënies inter-aktive - Është 

metoda  bashkekohore e marrjes se dijes per lenden 

mesimore. Kjo realizohet permes bisedave, 

ushtrimeve , punes grupore  etj. gjate tere semestrit. 

Kjo metode eshte ne frymen e proceseve te reja 

arsimore ne Evrope. Ne rrethana te reja,  flitet jo 

vetem per arsimimin por edhe per edukimin 

arsimor. Mësimdhënia dhe mësimnxënia jane dy 

koncepte te pandashme nga njera-tjetra..  

- Metoda historike, është e rëndësishme për të 

spjeguar gjenezën e parimeve dhe institutive te se 

drejtes penale.  

- Metoda krahasuese dhe metoda e analizes - Në 

botën globale, komunikimet akademike e shkencore 

janë thelbi i këmbimit dhe zgjerimin e  njohurive 

gjatë dhe pas përfundimit të studimeve, duke pasur 

partasshë prceset globalizuese të jetës së 

përgjithshme shoqërore . 
 

  
  

  

Metodat e vlerësimit:  

Nota ECTS 
Nota 

Piket Perkufizimi 

10 A 91-100% SHKELQYESHEM- 



njohuri të 
shkëlq. me  pak 
gabime  

9 B 81-90% SHUME MIRE- 
Në shumë[ se 
mesatarja ,por 
me disa gabime 

8 C 71-80% MIRE, me disa 
gabime që 
vërehen qartë 

7 D 61-70% KENAQSHEM- 
mire,por me 
mjaft gabime 

6 E 51-60% MJAFTUESHEM- 
Kriteret 
minimale për 
kalueshmëri  

5* FX 40-50% DOBET-– 
Përkushtim më i 
madh nga  
studenti për të 
kaluar 

5 F 00-39% DOBET- 
kërkohet më 
tepër të arritur 
minimumin 

 

Literatura  

Literatura bazë:   - Arsim ajrami, Parlamentarizmi, tekst universitar, 

Prishtinë 2010. 

-Arsim Bajrami, Sistemi kushtetues i Republikës së 

Kosovës, tekst universitar, Prishtinë 2011 

-Kushtetuta e R.së Kosovës 

- Pakoja e Ahtisarit 

Literatura shtesë:   -Rezoluta 1244 e Ks të OKB 

-Marrëveshia e Ramujesë 

-Marrëveshia e Kumanovës në mes të ish RFJ dhe 

NATO 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: - Hyrje  

Java e dytë: - Aspekti historik i Shtetformimit të Republikës së Kosovës 
 

Java e tretë: - Subjektiviteti politik dhe juridik i Kosovës nga Lufta e dytë 

botërore , deri më 23 Mars të vitit 1989 

 

Java e katërt: - Kushtetuta e R.së Kosovës 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
 

-Studentët duhet të marrin pjesë rregullisht në ligjërata dhe ushtrime, me ç ‘rast 

pjesëmarrja dëshmohet me listën e frekuentimit përmes nënshkrimeve të vetë studentëve; 

- Pjesëmarrja e rregullt në leksione dhe ushtrime, prezantimi i punimeve seminarike dhe 

aktivitete të tjera do të llogariten në vlerësimin përfundimtar; 

- Në ligjërata dhe ushtrime, duhet të trajtohen vetëm temat e parashikuara në këtë 

planprogram;  

-Komunikimi me studentët do të bëhet drejtpërdrejtë në ligjërata dhe ushtrime, përmes 

postave elektronike dhe postimeve në web-faqen e Universitetit. 

 
 
 

INSTITUCIONET E R. SE KOSOVES 

Java e pestë:   - Parlamenti i R.së Kosovës 
 

Java e gjashtë: - Qeveria e Republikës së Kosovës , kompetencat dhe 

autorizimet 

Java e shtatë:   - Sistemi gjyqësor i Kosovës 

Java e tetë:   Organizatat ndërkombëtare prezente në Kosovë 

Java e nëntë:   Kollokiumi parë 

Java e dhjetë: - Të drejtat e njeriut dhe sundimi I ligjit  

Java e njëmbedhjetë: - Institucionet shtetërore të rajonit, bashkëpunimi rajonal, 

sfidat dhe detyrat , aspekti krahasimor 

Java e dymbëdhjetë:   -    Kahjet e zhvillimit të mëtejmë të sistemit politik të 

Kosovës 

 

Java e trembëdhjetë:     - BE, integrimi dhe proceset integruese 

 

Java e katërmbëdhjetë:   - Pozicioni politik i komuniteteve pakicë sipas Planti Ahtisari 

Java e pesëmbëdhjetë:    Vlerësimi i dytë 


