
SYLLABUS i Lëndës Mbrojtja e Konsumatorit 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Mbrojtja e Konsumatorit 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: III 

Numri i orëve në javë: 3+2 

Vlera në kredi – ECTS:  

Koha / lokacioni: Koha/lokacioni (termini i mbajtjes së ligjëratës dhe 

salla), si dhe detaje të tjera do te caktohen në 

bashkëpunim me Fakultetin 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. ass. dr. Safet Krasniqi 

Detajet kontaktuese:  e-mail: 
safet.krasniqi@uni-prizren.com  

 

Përshkrimi i lëndës Mbrojtja e konsumatorit si lëndë, përpos historiatit 
dhe periudhave evolutive të zhvillimit të saj, në 
themel ka mbrojtjen e të drejtave themelore të 
konsumatorëve, të cilat kanë të bëjnë me 
mbrojtjen e jetës së tyre dhe rreziqeve që 
paraqiten, interesat ekonomike të tyre, sidomos në 
këtë periudhë të ndryshimeve të mëdha 
ekonomike në botë, informimin e tyre dhe 
posaçërisht, mbrojtjen juridike . 
 

Qëllimi i lëndës Qëllimi themelor i lëndës është që përemes 
ligjerimit dhe punës praktike/ushtrimeve,  studenti 
të arrijë të fitojë njohuri dhe shkathtësi të 
mjaftueshme  për këtë lëndë.  

Rezultatet e pritura të nxënies: Aftësitë dhe shkathtësitë që i fitojnë studentët pas 
përfundimit të ligjerimit , përfshijnë: 
• Studentët do të dijnë të përzgjedhin, të aplikojnë 
dhe demonstrojnë të gjitha problemet që kanë të 
bëjnë me të drejta dhe obligimet që rrjedhin nga 
diapozitat ligjore në fuqi që mbulojnë këtë fushë 
duke i shfrytëzuar përvojat e shteteve që prijnë në 
këtë fushë;  

 Studentëve do tu shtohet  interesimi ndaj 
traditës dhe realizimit të respektimit të mbrojtjes 
së konsumatorve, do të aftësohen për vlerësim 
objektiv të sjelljes së prodhuesve dhe tregtarëve në 



raport me konsumatorët. 
 

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

tё studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsejt 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 
Punë praktike    
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min 15 1.5 

Ushtrime në teren    
Kollokfiume, seminare 1 1 1 
Detyra të  shtëpisë    
Koha e studimit vetanak të studentit 
(në bibliotekë ose në shtëpi) 

4 15 60 

Përgaditja përfundimtare për provim 5 5 25 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz, 
provim final) 

5 2 10 

Projektet, prezentimet, etj. 
  

   

 
 

   

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Mësimi do të organizohet nëpërmjet ligjeratave, 
nëpërmjet debateve dhe bisedave interaktive, të 
komentimit të literaturës në grupe.  
Gjatë ligjërimit do të shfrytëzohen mjete 
bashkëkohore teknike për demonstrim. Studentëve 
në ligjerata do t’i dorëzohen edhe detyra me 
shkrim në fillim të orës së mësimit. Varësisht nga 
mundësitë teknike dhe organizative, do të 
organizohet edhe puna praktike nëpër institucionet 
gjegjëse të Kosovës, në ministri dhe inspektoriate. 

  

Metodat e vlerësimit: Vijimi i rregullt në ligjerata dhe ushtrime: 10%  
Detyrat ose angazhime tjera në ligjerata dhe 
ushtrime: 10%  
Provimi, 80% 
Total 100% 
 

Literatura  

Literatura bazë:   - Ligjerata të autorizuara;  
- Republika e Kosovës, Ministria e Tregtisë 

dhe Industrisë, “Programi për Mbrojtjen e 



Konsumatorit 2021-2026”, Prishtinë 2020; 
- Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve i 

Republikës së Kosovës 

Literatura shtesë:   - Ligji për mbrojtjen e konsumatorëve i 
Republikës së Shqipërisë; 

- Ligji_nr._02_l-75_Ligji_për_Arbitrazhin. 
- Direktivat BE-së që aplikohen direkt në  

sistemin juridik të Republikës së Kosovës: 

 

 

 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: HYRJE 

Java e dytë:  HISTORIKU I TË DREJTËS SË KONSUMATORIT 

Java e tretë: KONCEPTE TË PËRGJITHSHME TË SË  DREJTËS SË 
KONSUMATORIT  

Java e katërt: TË DREJTAT THEMELORE DHE OBLIGIMET E 
KONSUMATORËVE 

Java e pestë:   BAZA JURIDIKE PËR MBROJTJEN E KONSUMATORËVE NË 
REPUBLIKËN E KOSOVËS 

Java e gjashtë: KORNIZA INSTITUCIONALE E POLITIKËS PËR MBROJTJEN E 
KONSUMATORËVE NË REPUBLIKËN E KOSOVËS 

Java e shtatë:   MBROJTJA FORMALO-JURIDIKE E KONSUMATORIT NË 
REPUBLIKËN E KOSOVËS   

Java e tetë:   HARMONIZIMI I LEGJISLACIONIT ME SYNIM TË MBROJTJES 
SË KONSUMATORËVE 

Java e nëntë:   E DREJTA E BE-së NË FUSHËN E MBROJTJES SË 
KONSUMATORIT DHE UDHËZIMI PËR KUSHTET E PADREJTA 
KONTRAKTORE  

Java e dhjetë: VETËDIJESIMI I  KONSUMATORËVE  

Java e njëmbedhjetë: MBËSHTETJA DHE BASHKËPUNIMI ME SHOQATAT PËR 
MBROJTJEN E KONSUMATORIT  

Java e dymbëdhjetë:   TESTI INTERMEDIAR 

Java e trembëdhjetë:     KLAUZOLA E ARBITRAZHIT NË KONTRATAT KONSUMATORE 

Java e katërmbëdhjetë:   MEKANIZMAT TJERË PËR ZGJIDHJEN E KONTESTEVE 
KONSUMATORE NË UNIONIN EVROPIAN 

Java e pesëmbëdhjetë:    RIKAPITULIM DHE PËRGATITJE PËR PROVIM FINAL 



Studentët janë të obliguar që t’i përmbahen kritereve të përcaktuara në syllabusin e 
lëndës dhe përgatitjen e provimit bazuar në literaturën bazë. 
 
Pjesëmarrja aktive / debati i studentëve në ligjeratë dhe në ushtrime do të vlerësohet. 
 
Studentët obligohen që t’i përmbahen politikave akademike dhe rregullave të 
mirësjelljes, si: 
 

 Vijimi i rregullt në ligjeratë dhe ushtrime; 
 Respektimi i orarit në ligjëratë dhe ushtrime;  
 Mos lëshimi i sallës gjatë ligjëratave dhe ushtrimeve;  
 Ruajtja e integritetit akademik;  
 Ruajtja e disiplinës gjatë procesit mësimor;  
 Mospërdorimi i telefonave celular gjatë ligjeratave dhe ushtrimeve (përveç në 

raste urgjente); 
 Respektimi i rregullave gjatë testeve dhe provimit (moskopjimi, mos bisedimi me 

kolegë, etj.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


