
 

  
 

                           Lënda: Rastet dhe Zhvillimet në të Drejtën Ndërkombëtare 
Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Rastet dhe Zhvillimet në të Drejtën Ndërkombëtare 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Zgjedhore 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 2+1 

Vlera në kredi – ECTS: 4 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof. Asoc. Dr. Eqrem Zenelaj 

Detajet kontaktuese:  eqrem.zenelaj@uni-prizren.com  

 

Përshkrimi i lëndës Kjo lendë ofron njohuritë e përgjithshme mbi raste të 

ndryshme të konflikteve dhe zhvidhjes së 

mosmarrëveshjeve ndërmjet shteteve dhe aterëve të tjerë 

jo shtetëror dhe kuptimin e zhvillimeve të ndryshme 

aktuale, trajtimin dhe qasjen ndaj këtyre zhvillimeve.  

Zhvillimet e ndryshme dhe të shpejta sot në botë ka bërë 

që trajtimi I temave dhe diskursit ndërkombëtar të tyre të 

ndryshojë shumë nga shekujt e kaluar. Kjo për shkak të 

zhvillimeve të shumta sot në botë si: konfliktet e shumta të 

brendshme shtetërore; krijimi I tribunaleve 

ndërkombëtare; lufta kundër terrorizmit; ndryshimet 

klimatike; zhvillimi teknologjik dhe problemet kibernetike 

ne nivel global dhe shumë tema të tjera të cilat kanë 

ndryshuar diskursin ndërkombëtar sot. 

 

Qëllimi i lëndës Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuri 

themelore lidhur me parimet bazë të lëndës. Gjithashtu 

studentet qe vijojnë këtë lendë do të identifikojnë 

problemet aktuale në të drejtën ndëkombëtare dhe qasjen 

ndaj tyre. 

Nëpëmjet këtyre temave të cilat trajtohen në këtë lëndë, 

studentëve do tu mundësohet që të kenë njohuritë në 

kuptimin dhe zgjerimin e njohurive lidhur me 

funksionimin dhe vendimarrjen, në këtë fushë rolin që 
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kanë këto mundësit, ne nivel kombëtar e ndërkombëtar, 

efektet pozitive që ka kjo fushë e së drejtës, ku studentët 

do të kenë mundësi t’i identifikojnë ristit e mundësitë, 

problemet dhe zgjidhjen e tyre, nëpërmjet trajtimit të 

rasteve praktike vendore, rajonale e ndërkombëtare. 
 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë 

njohuri bazike: 

 

-Të kuptojë parimet themelore të kësaj lemie, të qartësojë 

poziten dhe rolin e kësaj lënde tani dhe në të ardhmen, 

-Të kritikojë dhe debatojnë, mbrojn çështjet aktuale të 

lëndës dhe të argumetojë qëndrimin duke u bazuar në 

parimet dhe rregullat juridike kombëtare dhe atyre 

ndërkombëtare mbi zhvillimet në të drejtën 

ndërkombëtare.  

-Të kuptojn metodologjin e trajtimit dhe kërkesat dhe 

interesat e pjesëmarrësve për zgjidhjet e problemeve 

aktuale ndërkombëtare; 

-Të jemi në trendin e shteteve të zhvilluara në ecurine e 

zgjidhjeve të problemeve. 

-Të rrisë aftesitë e studentit në aspektin personal dhe 

profesional politik e diplomatik– si një metodë zbatuese e 

përfituese në këtë trend europian e ndërkombëtar të kësaj 

lemije. 

 

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

nxёnit tё studentit) 
Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 2 15 35 
Ushtrime 
teorike/laboratorike 

1 15 15 

Punë praktike    
Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

0.5  15 javë 7.5 orë 

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

/ / / 

Përgaditja përfundimtare 
për provim 

  5 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

  7 

Projektet,prezentimet ,etj   10 



 
Totali  
 

  100 

 

 
Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Metodologjia e ligjërimit do të orientohet në krijimin e 
mundësive te studentët për të zotëruar dhe fituar 
njohuritë lidhur me lendën. Do të inkurajohen studentët 
që të marrin pjesë në mënyrë aktive në ligjërata, ushtrime 
dhe përmes prezantimeve të eseve ose punimeve 
seminarike para kolegeve nga fusha e kësaj të drejte. 
Ligjërata do të prezantohet sipas metodës interaktive.  
Gjatë ligjërimit të lëndës po ashtu, do të përdoren 
metodat bashkëkohore të mësimdhënies, me efekt që kjo 
disiplinë e së drejtës të bëhet më e kapshme, më e qartë 
dhe më e lehtë për t’u mësuar dhe zbatuar. Ndërsa 
ushtirimet do të trajtohen temat nga kjo lëndë nëpërmjet 
interaktivietetit dhe angazhimit të studentëve në dhënien 
e mendimeve kritike; trajtohen shembuj dhe raste të 
ndryshme praktike lidhur me zgjidhjen e problemeve. -
Vijueshmëria e rregullt. 

  

Metodat e vlerësimit: 
Metoda  

Përqindja  

(%) 

Debate   5 

Project grupore 1 5 

Kolofiumi (një kolofium) 1 20 

Prezentimi i punimeve 1 5-10 

Provimi Final 1 50 

Pjesëmarrja 1 5-10 

Totali 100 
 

Literatura  

Literatura bazë:   -E Drejta Ndërkombëtare Publike, Zejnullah Gruda – 2013 

“Menaxhimi i Konfliktit dhe Negociatat”- (Akademia e 

Konfliktit – Qendra Ndërkombëtare Olof Palme)  

 



 
Literatura shtesë:   

-Arbitrazhi –Module. Për EMSG- Menxhimi Ekonomik për 

Stabilitet dhe Zhvillim përgaditur nga Vjosa Osmani, LLM. 

USAID, 2008. 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë:  Prezantimi hyrës; 

 Njohja dhe qëllimi i lëndës; 

 Programi i lëndës; 

 Rrezultatet e pritura; 

 Literatura; 

 Vlerësimi; 

 Politikat akademike. 

Studentët do të njoftohen me përmbajtjen e lëndës në 

përgjithësi, mënyrën e zhvillimit të mësimit gjatë semestrit 

dhe literaturën. 

Hyrje 

 

Java e dytë: Historiku i Natyrës së Zhvillimit në të Drejtën 

Ndërkommbëtare 

 

Java e tretë: Zhvillimet në të Drejtën Ndërkombëtare Zakonore  

  

Java e katërt: Zhvillimi i shteteve në të Drejtën Ndërkombëtare 

Java e pestë:    

Zhvillimet në të Drejtat e Njeriut 

 

Java e gjashtë: Siguria Ndërkombëtare dhe zhvillimet ndërkombëtare 

Java e shtatë:   Kollokfiumi / Vlerësimi intermediar 

Java e tetë:   Konfliktet dhe siguria nderkombetare 



 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
- Studentet duhet të kenë vijueshmëri të rregullt në ligjerata dhe ushtrime, ku 

vijueshmëria do të evidentohet nëpërmjet listës së prezencës të studentëve (në 

ligjërata dhe ushtrime. 

- Pjesmarrja e rregullt në ligjërata dhe ushtrime, prezentimi i punimeve seminarike 

dhe aktivitete të tjera do të llogariten në notën përfundimtare. 

- Në ligjërata dhe ushtrime të të trajtohen vetëm temat e parapara me ketë 

planprogram.  
- Komunikimi me studentët do të bëhet kryesisht përmes emailit dhe postimit të 

njoftimeve  në objektet zyre të profesorati ne Universitet dhe personalisht gjatë 

konsultimeve orareve mësimore. 

 

Java e nëntë:    Legjitimiteti shtetëror dhe dështimet në të drejtën 

ndërkombëtare 

Java e dhjetë: Terrorizmi në të Drejtë Ndërkombëtare 

 

Java e njëmbedhjetë: Roli i Gjykatave Ndërkombëtare në zgjidhjën paqësore të 

konfliktëve 

 

Java e dymbëdhjetë:   Tribunalet Ndërkombëtare (ad hoc)  

  

Java e trembëdhjetë:      

Negociatat Ndërkombëtare (Rasti i Kosovës) 
 

Java e katërmbëdhjetë:   Roli i OKB-së, ne zgjidhjen e  konflikteve ndërkombëtare 

Java e pesëmbëdhjetë:    Përsëritje e lëndës, në tërësi; diskutime, këshilla dhe 

rekomandime për lëndën. 


