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Përshkrimi i lëndës: E drejta e medieve si disiplinë e veçantë merret me 

studimin e aspektit normativ të sanksionimit të mediave, 

formën e veprimit të tyre, lirinë e shprehjes dhe mbrotjen 

kushtetuese e ligjore që gëzojnë mediat. 

Më tej, përmes kësaj lënde trajtohet edhe lindja dhe 

evolumi i mediave në Kosovë, në Shqipëri dhe disa vende 

të tjera. 

 

  

Qëllimi i lëndës: Programi i Lendes “E Drejta Medieve” ka për qëllim 

studimin e çështjeve që kanë të bëjnë me lirinë dhe 

të drejtat e mediave si dhe me përgjegjësinë e 

ndërgjegjësimit të mendimit dhe gjykimit kritik të 

raportimeve mediatike. 

 

  

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të suksesshëm të planprogramit të 

kësaj lënde, studentët do të pajisen me dije bazike në 

këto fusha: 

- E Drejta e Medieve, 

- Mediat Tradicionale dhe bashkëkohore, 

- Bazat e informacionit dhe informimit publik, 

- Shkrimet dhe e vërteta. 
 

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

tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithsej 



Ligjërata 2 15 30 
Ushtrime teorike/laboratorike 1 15 15 
Punë praktike    
Kontaktet me 

mësimdhënësin/konsultimet 
1 15 15 

Ushtrime  në teren    
Kollokfiume,seminare 1 1 1 
Detyra të  shtëpisë 1 15 15 
Koha e studimit vetanak të studentit 

(në bibliotekë ose në shtëpi) 
2 15 30 

Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 30 
Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 
3 1 3 

Projektet,prezantimet ,etj 
  

1 15 15 

Totali  

 
   45 orë  

4 ECTS 

Metodologjia e mësimdhënies:   Temat e pëcaktuara në këtë syllabus do të realizohen 

nëpërmjet ligjëratave të përgatitura paraprakisht për 

studentët dhe diskutimeve në klasë në formë debati. 

Ligjëratat do të shoqërohen me diskutime, punë në 

grupe me përgjegjësi të secilit grup, prezantime të 

detyrave të shtëpisë, vlerësim të vazhdueshëm, etj . 

Vlerësimi: Vlerësimi me gojë dhe me shkrim: 

Pjesëmarrja në ligjërata: …………………10% 

Pjesëmarrja në aktivitete: ………….…….10% 

Testi semestral I: ……………………….. .40%                                     

Vlerësimi final: …………………………..40% 

______________________________________ 

Totali: ……………………………………100% 
 

Literatura  

Literatura bazë:   -Beqir Sadikaj, “E drejta e mediave”, Prishtinë, 

2009.  

- Stephen E. Lucas, “Arti i të folurit në publik”, 

përkthyer nga Enzo Shijaku, New York, 2007. 

-Roy L. Moore & Michael D Murray & J. Michael 

Farrell & Kyu Ho Youm, “Media Law and Ethics”, 

2017. 

- Kushtetuta e Republikës së Kosovës.  

-Ligji nr. 04/L-44 për komisionin e pavarur të 

mediave 

-Konventa Evropiane për mbrotjen e të drejtave dhe 

lirive të njeriut 

 

Literatura shtesë:   - Ashley Messenger, “Media Law: A practical 

guide”, 2019. 

Plani i dizajnuar i mësimit:   

 



Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: Njoftim mbi lëndën dhe Syllabusin 

Nocioni i shkencës dhe metodave shkencore 

 

Java e dytë: E drejta e mediave dhe rëndësia e saj 

Mjetet e komunikimit masiv dhe roli i tyre 

Ç’kupotojmë me media? 

Çka është komunikimi masiv? 

Mediat e shkruara dhe elektronike 

Roli i mediave ne ndërgjegjësimin e opinionit 

Mediat elektronike ne përballje me normat etiko-morale 

 

Java e tretë: • Gazetaria profesionale 

• Pluralizmi i mediave 

• Shtypi i pavarur 

• Shtypi social 

• Shtypi partiak 
 

Java e katërt: Shtypi fetar 

E drejta e mediave të shkruara dhe elektronike sipas 

konventave ndërkombetare 

Nga cilët faktorë kushtëzohet aftësia e vepruese mediave? 

 

Java e pestë:   Shtypi 

Shtypi shqiptar dhe historia e tij 

Gazeta 

Etika e gazetarit 

Besueshmëria e gazetës dhe gazetarit 

  

Java e gjashtë: Radio 

Televizioni 

Ndikimi i televizionit 

Shoqëritë televizive 

Ndikimi i televizionit mbi sjelljen 

 

Java e shtatë:   Televizioni si përques i qëndrimeve sociale 

Liria e informimit dhe transmetimit ne radiotelevizion 

Konventa Evropiane për televizionin ndërkufitar 

Java e tetë:   Kollokvium 

 

Java e nëntë:   Rreth termit “informacion‟ 
“Të rejat‟ në procesin e informimit 
Vlerat e të “rejave‟ 
Përhapja e të “rejave‟ dhe përvetësimi i tyre nga lexuesi 
 

Java e dhjetë: Ç’është informata? 

Rreth nocionit të “objektivitetit‟ në informimin publik 

Sociologjia e komunikimit masiv 

Mediat dhe politika 

 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Studentët janë të obliguar : 

 Studenti duhet të respektojë orarin e ligjëratave dhe të jetë i vëmendshëm në orën 

mësimore. 

 Ti përmbahet të gjitha rregullave edukativo-arsimore. 

 Studenti duhet të jetë i përgaditur për ligjëratë duke qenë të pajisur me librin 

përkatës dhe fletoren për shënime. 

 Studenti duhet të jetë pjesëmarrës aktiv në ligjërata, (meqenëse libri i paraparë për 

zhvillimin e lëndës, është  mjet i cili temat kryesisht i trajton në formë të 

ushtrimeve, dhe si i tillë kërkon bashkëpunim të vazhdueshëm, në mes të 

mësimdhënësit, studentëve dhe librit). 

 Studenti është i obliguar të paraqes dhe posedoj  ID kartelën në kolokfiume dhe 

në testin përfundimtar. 

Java e njëmbëdhjetë  

 

 

Raporti i medias me pushtetin 

Mediat e lira, shoqëria e lirë 

E vërteta dhe formalitetet 

Baza teorike-praktike e krijimit të normave për media 

Mediat dhe demokracia 

 

Java e dymbëdhjetë  

 

 

Opinion publik 

Gazetaria e luftës 

Demokracia dhe shprehja e lirë e mendimit 

 

Java e trembëdhjetë  

 

 

Demokratizimi, partite politike dhe shprehja e mendimit 

politik 

Pblicistika dhe shkenca 

Krimi dhe gjyqet 

Fakti në shkrimet informative 

 

Java e katërmbëdhjetë  

 
Mbi llojet e shkrimeve informative ne shtyp, radio dhe TV 

Kronika 

Lajmi 

Burimet e lajmit 

Procesi i përpunimit të lajmit 

Reportazhi 

Intervista 

 

Java e pesëmbëdhjetë 

 

 

Rikapitulim i lëndës 

 



 

 

 


