
Formular per Syllabus te Lendes 

Te dhenat bazike te lendes: 

Njesia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli I lendes: Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare                             

Niveli: Bachelor 

Statusi I lendes: Zgjedhore 

Viti I studimeve: II 

Numri i oreve ne jave: 2+1 

Kredite– ECTS: 5 

 Ora/ lokacioni: Fakulteti Juridik 

Mesimdhenesi I lendes: Safet Krasniqi 

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

 

Pershkrimi I lendes: Teoria e Marredhenieve nderkombetare- Nocioni 
- Emërimi, 
- Lënda dhe 
- Funksioni   
 
 

Qellimi I lendes:  
Përvetësimi i njohurive bazohet në ligjërata dhe 
aktivitete gjatë gjithë semestrit. Kjo do t'i mundësojë 
studentit të fitojë pikët e nevojshme dhe të përfundojë 
provimin. 
 

Rezultatet e mesimit: - Studenti do të jetë në gjendje që ta ketë të qartë 

kuptimin e marredhenies nderkombetare ne prizmin 

e aspekteve juridiko-politike perpes te kuptuarit te 

teorive baze  ; 

 

 

Kontributi në ngarkesën e punës të studentëve (i cili duhet të korrespondojë me 
rezultatet e mësimit të studentëve) 

Aktiviteti Ora  Ditet/javet Totali 
Ligjerata 2 15 30 
Teorike/ laboratorike / / 15 
Puna praktike / / / 
Kontakti me 
mesimdhenesin/konsulltime 

0,5 15 7,5 

Ushtrimet / 15 15 
Kollokfiumi, seminaret 0,5 15 7,5 
Detyrat e shtepise / / / 
Koha e studimit vetenak (ne bibloteke 
ose shtepi) 

2 15 30 



Pergaditjet perfundimtare per provim 1 15 15 
Koha e kaluar në vlerësim (teste, 
kuize, provime përfundimtare) 

/ / / 

Projektet, prezantimet, etj.  / 5 5 
Totali: 
 

  125 

 

Metoda Mesimore: -Metoda mësimore aktive është metoda e fitimit te 
njohurive gjate tere semestrit permes ligjeratave, 
punimeve seminarike etj. 
- Metoda interaktive e mësimdhënies është metoda 
bashkëkohore e përvetësimit të njohurive mbi këtë 
temë. Kjo realizohet përmes bisedave, ushtrimeve, 
punës në grup etj., gjatë gjithë semestrit. Kjo metodë 
është në frymën e proceseve të reja arsimore në Evropë. 
Në rrethana të reja, flitet jo vetëm për arsimin, por edhe 
për edukimin arsimor. Mësimdhënia dhe të mësuarit 
janë dy koncepte që janë të pandashme nga njëra-
tjetra. 
- Metoda historike është e rëndësishme në shpjegimin e 
gjenezës së parimeve mbi te cilat mbeshteten 
marredheniet nderkombetare. 
Metoda e analizes dhe metoda krahasuese  janë 
metoda që mundësojnë zgjerimin e horizonteve të 
njohurive dhe njëkohësisht përfundimin teorik dhe 
praktik të kursit.  
 
 
 
 
.  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Metoda e vleresimit:  

Nota ECTS 
Nota 

Piket Gjithsejt 

10 A 91-100% Shkelqyeshem- 
Njohuri te 
mjaftueshme 
por me disa 
gabime 



minimale. 

9 B 81-90% Shume mire - 

mbi 

mesataren 

standarde, 

por me disa 

gabime 
8 C 71-80% Mire - 

përgjithësisht 

rezultat i 

mirë me disa 

gabime të 

vërejtura 
7 D 61-70% Mire – por me 

shume gabime. 

6 E 51-60% Mjaftueshem - 
rezultatet 
plotësojnë 
kriteret 
minimale 

5* FX 40-50% Dobet - 

kërkohet një 

punë e vogël 

nga studenti 

për të fituar 

kreditë 
5 F 00-39% Dobet- 

kerkohet 

shume pune 

per te fituar 

kredine. 
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Literatura bazike:   

1.Joshua S. Goldstein, Marrëdhënie Ndërkombëtare, 



Botimi i katërt, DITURIA, Tiranë, 2003 

2.Henry Kissinger, Diplomacia, LAERT, Tiranë, 1999 

3.Karl Dojç, Analiza e Marrëdhënieve Ndërkombëtare, 

Libri Universitar, 1994 

4.W. Wajdenfeld, W. Wessels, Evropa prej A deri në ZH, 

Prishtinë, 2004 

5.Ukshin Hoti, Filozofia Politike e Çështjes Shqiptare, 

Botimi i Dytë, Prishtinë, 1996 

6.Zbigniew Brzezinski, Zgjedhja – Dominim Global apo 

Udhëheqje Globale, Prishtinë, 2006 

 

.  

Literatura plotsuese  

 

Politikat akademike dhe rregullat e sjelljes: 
Studentët duhet të respektojnë me përpikëri normat ligjore dhe Kodin e Sjelljes dhe 
Etikës së Universitetit "Ukshin Hoti" në Prizren 

 

Plani I hartuar I mesimit: 

Java Letiratura qe do te mbahet 

Java 1: Hyrje në Marrëdhëniet Ndërkombëtare 

Java 2: objekti i studimit, definicioni dhe teorite e marred.nderk. 

Java 3: Realizmi Politik, Liberalizmi 

 

Java 4: Konflikti Ndërkombëtar 
 
Teoritë mbi luftën, llojet e luftërave 

Java 5:   Organizatat ndërkombëtare 
BE, OKB 

Java 6: ON prezente ne Kosove nga viti 1999 e deri me tani 

Java7:   Vlersimi I pare 

Java 8:     Teoritë mbi luftën, llojet e lufterave 

Java 9:   Rendi i Ri Botëror 

Java 10: SHBA-Hegjemoni ose udheheqie globale 

Java 11: Evropa juglindore, Ballkani dhe Kosova 

Java 12:   Intervenimi ushtarak ne Kosove dhe e drejta 
nderkombetare humanitare 

Java 13:     Pozita gjeopolitike dhe gjeostrategjike e Kosoves ne 

marredheniet nderkombetare. 

Java 14:   Pozita juridiko-politike e Kosoves ne globalizem dhe 

doktrina Klinton 

Java 15:     Vlersimi I dyte 

 


