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Përshkrimi i lëndës  

Lënda e Drejta Evropiane u ofron studentëve mundësi që 

të studiojnë nocionet dhe konceptet themelore të së 

Drejtës Evropiane. Ky kurs ka për qëllim ofrimin e 

njohurive bazë lidhur me: Zvhillimin historik dhe 

funksionimin e së Drejtës Evropiane; Historikun e 

Bashkimit Evropian; Burimet e së Drejtës së BE-së; 

Funksionimin dhe Organizmin e Bashkimit Evropian; 

Procesi i anëtarësimit në Bashkimin Evropian; Raporti 

ndëmjet të drejtës nacionale dhe të drejtës së BE-së; 

Politikat e Bashkimit Evropian, etj. 

Për shkak të rëndësisë së procesit të integrimit të shteteve 

në BE, me fokus shtetet e Ballkanit Perendimor, ku bënë 

pjesë edhe Republika e Kosovës, një pjesë e rëndësishme 

e lëndë do t’i kushtohet Integrimit të Ballaknit 

Perendimor në BE, veçanërisht raporti i Republikës së 

Kosovës në Bashkimin Evropian dhe përfaqësimin e 

Bashkimit Evropian në Kosovë.  

 

Krahas kësaj studentëve do t’u ofrohen njohuri edhe 

nëpërmjet trajtimit të rasteve praktike nga Gjykata 

Evropiane e Drejtësisë dhe rasteve të ndryshme gjyqësore 

që kanë të bëjnë me të drejtën e BE-së, me qëllim të 

ofrimit të njohurive bazë në praktikën e zbatimit të së 

Drejtës së BE-së.   

 

 

Qëllimi i lëndës  

Qëllimi i lëndës është që t’u ofrojë studentëve njohuri 

themelore mbi të Drejtën Evropiane, në të cilën lëndë do 

të trajtohen njohuritë teorike – shkencore lidhur me një 

fushë të gjerë marrëdhëniesh juridike organizative dhe 

funksionalë në jetën shoqërore dhe ekonomike në këtë 
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organizatë supranacionale. E Drejta e Unionit Evropian 

do t’u ofrojë studentëve njohuri themelore lidhur me 

funksionimin e Bashkimit Evropian, vendim-marrjen në 

kuadër të institucioneve të kësaj organizate. Kjo lëndë do 

t’i pajis studentët me njohuri lidhur me strukturën ligjore 

dhe zbatimin e së drejtës së BE-së në Raport me të 

Drejtën Nacionale; praktika gjyqësorë e Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë; procesi i anëtarësimit të shteteve 

të reja në këtë Organizatë, etj.  

 Interesi për integrim në familjen evropiane, në përputhje 

me dispozitat juridike bashkëkohore të bazuar në 

ekonomi të tregut dhe kushte të globalizimit janë pjesë 

përbërëse dhe të përhershme të studimit edhe në planin 

juridik. Në këtë drejtim objekt studimi do të jenë edhe 

ngjarjet e zhvilluara integruese që kanë të bëjnë me 

Kosovën, me qëllim që të ofrohen njohuri elementare mbi 

këtë lëmi. 
 

Rezultatet e pritura të 

nxënies: 

 

Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti pritet të jetë në 

gjendje që: 

 

- Të kuptojë parimet themelore të Drejtës së BE- së; 

- Të kuptojë funksionimin e së Drejtës së BE-së; 

- Të bëjë dallimin ndërmjet rregullave të BE-së dhe të 

drejtës nacionale;  

- Të definojë dhe të kuptojë procedurën dhe rëndësinë e 

shteteve në Bashkimin Evropian; 

- Të kuptojë funksionimin dhe organizimin e Bashkimit 

Evropian; 

- Të bëjë hulumtim shkencor në fushën e së Drejtës 

Evropiane, etj.  
 

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

nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 
Ligjërata 3 15 45 
Ushtrime teorike/laboratorike 2 15 30 
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 
3 15  30 

Koha e kaluar në vlerësim 

(teste,kuiz,provim final) 
3 15  30 

Projektet,prezentimet ,etj 
 

   

Totali  

 
   

 

 

Metodologjia e 

mësimëdhënies:   

 

Metodologjia e ligjërimit do të orientohet në krijimin e 

mundësive te studentët për të zotëruar dhe fituar njohuritë 

për të Drejtën Evropiane. Do të inkurajohen studentët që 

të marrin pjesë në mënyrë aktive në ligjërata, ushtrime 

dhe përmes prezantimeve të eseve ose punimeve 

seminarike nga fushae së Drejtës Evropiane. 

  

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 tema të ndryshme nga kjo lëndë 

nëpërmjet interaktivietetit dhe angazhimit të studentëve 

në dhënien e mendimeve kritike; trajtohen shembuj dhe 

raste të ndryshme praktike të nxjerra nga praktika e 

Institucioneve të BE-së dhe nga praktika e Gjykatës 

Evropiane të Drejtësisë.  
 

  

Metodat e vlerësimit: 

Metoda  
Përqindja  

(%) 

Debate   5 

Projekte grupore 1 5 

Kolofiumi (një kolofium) 1 20 

Prezentimi i punimeve 1 5-10 

Provimi Final 1 50 

Pjesëmarrja  1 5-10 

Totali 100 
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Plani i dizejnuar i mësimit:   

 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë:  

- Hyrje në lëndën, materien, përmbajtjen, ligjëratat, 

provimi dhe literatura. 

- Historiku, kuptimi dhe përmbajtja e të drejtës së UE-

së.  

 

Java e dytë:  

- Burimet primare të së Drejtës së UE- së  

 

Java e tretë:  

- Burimet Sekondare të UE- së  

 

Java e katërt: - Raporti i të drejtës së UE- së me të Drejtën Nacionale 

 



 

- Parimet e së Drejtës së Unionit Evropian 

   

Java e pestë:    

- Konventat (traktatet) e Unionit Evropian, elaborimi i 

tyre  

- Traktati i Lisbonës dhe ndryshimet nga traktatet e 

mëparshme 

 

Java e gjashtë: 

 

 

 

 

- Zgjerimi i Unionit Evropian 

 

-  Kriteret për anëtarsim  

 

Java e shtatë:    

- Struktura Institucionale e UE-së 

 

Java e tetë:    

- Gjykata e Drejtësisë e Unionit Evropian 

 

 

Java e nëntë:     

- Institucionet Sekondare të Unionit Evropian 

 

Java e dhjetë:  

- Vendimmarrja në Unionin Evropian 

 

Java e njëmbedhjetë:  

- Zgjerimi dhe procesi i anëtarësimit në UE 

 

Java e dymbëdhjetë:    

- Përfaqësimi i Unionit Evropian në Republikën e 

Kosovës.   

 

- Republika e Kosovës në procesin e integrimit 

evropian 

 

Java e trembëdhjetë:      

- Fushat politike të UE- së 

 

Java e katërmbëdhjetë:    

- Marrëdhëniet ndërkombëtare të UE- së  

 

Java e pesëmbëdhjetë:     

- Të Drejtat e Njeriut në UE  

 



Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

 

 Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë 

institucionin dhe rregullat e universitetit. 

 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në 

orën mësimore.  

 Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e ID-ve në provim.  

 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t’i përmbahet udhëzimeve 

të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit.    

 


