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2. Historiku i shkurtёr i Universitetit
2.1 Themelimi
Universiteti i Prizrenit (UPZ) është themeluar më 09.10.2009 me vendimin numër 01/87, të Qeverisë së Republikës
së Kosovës, ndërsa pas një pune intensive përgatitore me konsulentë ndërkombëtarë ka nisur punën më 2010. Selia e
Universitetit të Prizrenit është në Prizren. Tradita universitare fillon shumë më herët, me Shkollën e Lartë
Pedagogjike(SHLP) në Prizren, në vitin 1962, që ishte guri i parë themeltar i këtij Universiteti.

SHLP ishte bërë e

pavarur nga Shkolla e Lartë Pedagogjike në Prishtinë i cili ishte institucioni i parë i arsimit të lartë në Kosovë. SHLP
në Prizren më vonë është shndërruar në Fakultetin e Edukimit-Dega në Prizren, në kuadër të Universitetit të
Prishtinës. Dega e Fakultetit të Edukimit në Prizren nga viti 2010/2011 kalon në kuadër të Universitetit të Prizrenit.
Në Programin Fillor, Programin Parafillor dhe Programin Matematikë‐Informatikë në këtë Fakultet, mësimi
organizohej edhe në gjuhën turke përkatësisht në atë boshnjake. E njëjta traditë ka vazhduar edhe me Universitetin e
Prizrenit.

2.2 Vendndodhja
Të gjitha fakultetet e UPZ gjeenden në një kampus në adresën: Rruga e Shkronjave nr.1 në Prizren.

2.3 Vlerësimet e deritashme nga AKA
Programet e ciklit të parë të akredituara nga Agjencia Kosovare e Akreditimit(AKA) janë: Fakulteti i Shkencave
Kompjuterike me drejtimet: Software Design dhe Teknologji e Informacionit dhe Telekomunikimit; Fakulteti
Ekonomik me drejtimet: Administrim Biznesi dhe Menaxhment Ndërkombëtar; Fakulteti Juridik; Fakulteti i Edukimit
me programet: Fillor dhe Parashkollor; Fakulteti i Filologjisë, me programet: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe, Gjuhë dhe
Letërsi Angleze dhe Programi Gjuhë Gjermane. Nga viti 2012 ka filluar edhe Programi në nivelin Master në
Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit. Ndërkaq më 2014 kanë nisë punën edhe tre drejtime të reja në
nivelin Master. Dy drejtime në Fakultetin Ekonomik: Master në Administrim Biznesi dhe Master në Kontabilitet dhe
Auditim dhe një në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike. Komisione përkatëse me vendim të Senatit janë duke
punuar intensivisht për hapjen e drejtimeve të reja komfor nevojave dhe kërkesave të tregut të punëve dhe trendëve
ndërkombëtare në arsimin e lartë

4. Programet e akredituara nё UPZ:
Programi i studimit

I akredituar I akredituar Niveli i
nё vitin
deri nё vitin studimeve

1.
2.

Administrim Biznesi
Menaxhment
Ndёrkombёtar

2015
2015

2018
2018

BA
BA

3.
4.
5.
6.
7.

Juridik
Software Design
TIT
Programi Fillor
Programi Parashkollor

2015
2015
2015
2017
2017

2018
2018
2018
2019
2019

LLM
BSc
BSc
BA
BA
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8.

Gjuhё
dhe
gjermane

letёrsi 2015

2018

BA

9.

Trashigimi kulturore dhe 2017
menaxhimi i turizmit

2019

MA

10.

Gjuhё
dhe
gjermane

2019

BA

11.
12.

Gjuhё dhe letersi angleze
Menaxhment
ndёrkombёtar

2016
2016

2020
2020

BA
MA

13.
14.

Kontabilitet dhe auditim
2017
Shkencat
kompjuterike 2014
dhe telekomunikimi

2019
2017

MSc
MA

14

Administrim Biznesi

2017

2019

MA

15

Agrobiznes

2017

2019

BSc

16

Shkencat e pyjeve dhe te
mjedisit

2016

2019

BSc

17

Edukimi Parashkollor

2016

2019

BA

18

Edukimi Fillor

2016

2019

BA

19

Edukimi Parashkollor (
Boshnjakisht)

2016

2021

BA

20

Edukimi Fillor
(Boshnjakisht)

2016

2021

BA

21

Edukimi Parashkollor (
Turqisht)

2016

2021

BA

22

Edukimi Fillor (Turqisht)

2016

2021

BA

23

TIT ne Turqisht

2016

2021

Bsc

24

TIT in Boshnjakisht

2016

2021

Bsc

letёrsi 2016

...
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3. Misioni dhe Vizioni
3.1 Mission and vision of UPZ
Misioni dhe Vizioni i UPZ - Universiteti i Prizrenit shërben rajonin e Prizrenit dhe vendin me
rekrutimin, zhvillimin dhe në edukimin e studentëve për të qenë të diplomuar të suksesshëm në
tregun e punës në Kosovë, në rajon dhe në Evropë.
Universiteti i Prizrenit dhe Menaxhmenti i tij është i angazhuar për rritjen e cilësisë së mësimit
dhe mësimdhënies dhe aktivitetet të lidhura të Universitetit, në mënyrë që të forcojë pozitën e vet
dhe krahasueshmërinë me institucionet e tjera në rajon dhe Evropë.
Universiteti është institucion autonom i arsimit të lartë, që zhvillon arsimim akademik, kërkime
shkencore, krijimtari artistike, këshillime profesionale dhe fusha të tjera të veprimtarive
akademike. Universiteti ka këto qëllime:









Të veprojë si institucion qendër udhëheqëse për avancimin e diturisë, ideve
dhe shkencës në sistemin e arsimit të lartë të Kosovës;
Të veproj si institucion luajë rolin udhëheqës në zhvillimin e arsimit,
shkencës, kulturës, shoqërisë dhe ekonomisë së Kosovës;
Të ndihmojë në procesin e promovimit të demokracisë qytetare;
Të synojë të krijojë dhe mbështesë standardet më të larta në fushën e
ësimdhënies dhe mësimnxënies, kërkimeve shkencore dhe krijimtarisë
artistike;
Të shfrytëzojë burimet e veta në mënyrë sa më efikase;
Të bashkëpunojë maksimalisht dhe të marrë pjesë në të gjitha aktivitetet e
arsimit të lartë në nivel kombëtar, rajonal dhe ndërkombëtar;
T’u përshtatet standardeve evropiane;
Të integrohet plotësisht në zonën evropiane të arsimit të lartë (konform
Deklaratës së Bolonjës, Konventës së Lisbonës mbi Njohjen dhe në zonën
evropiane të kërkimeve shkencore) në Zonën Evropiane të Kërkimeve
Shkencore si dhe të ndërmarrë hapat adekuat reformues të nevojshëm për
arritjen e këtij misioni.objektivi.

Kërkimet shkencore janë prioritet i UPZ-së. Njëri nga hapat e para të UPZ-së eshte themelimi i
grupit për kerkime shkencore, si rezultat i kësaj botimi i parë i punimit shkencor u publikua dhe
një numër i konferencave shkencore janë mbajtur në universitetin tonë.
2.2 Të bashkangjitur me raportin e vlersimit ju mund ta gjeni strategjinë për sigurimin e
cilësisë e UPZ-së. Strategjia e sigurimit të cilësisë është dokumenti i parë i zhvillimit strategjik në
UPZ, i cili përcakton prioritetet bazë të arsimit të lartë në fushën e sigurimit të cilësisë dhe
mënyrat e realizimit të tij. Ky punim shënon natyrën relevante dhe permanente të Universitetit e
cila njëkohësisht, duke u varur në nevojat dhe arsyet e undshme, mund të rishikohet dhe
ndryshohet periodikisht, e shtuar respektivisht dhe të mund të shërbejë si një hartim i planeve të
veprimit në afatin e shkurtët, të mesëm dhe të gjatë në fushën e sigurimit të cilësisë.
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Qëllimi kryesor për draftimin e kësaj strategjie është arritja e qëllimeve të prezantuara
juridike dhe vizionit të zhvillimit të mëtutjeshëm të arsimit të lartë në universitet dhe jashtë.Në
mënyrë që të arrijë qëllimet thelbësore afatgjate, Universiteti është i angazhuar në pikat vijuese:
- Progresi i cilësisë gjithëpërfshirëse të arsimit të lartë në universitet dhe programet e tij.
- Zgjerimi i efikasitetit studimor.
- Përmirësimi i cilësisë në programet studimore, mësimdhënien dhe mësimnxënien dhe
kushtet e punës.
- Përmirësimi i hulumtimit shkencor dhe punës pedagogjike të stafit akademik të
universitetit.
- Rritja e kontributit, jetës akademike të Universitetit dhe kontributit i cili ofrohet në
komunitetin lokal dhe
Kosovar në përgjithësi.
2.3 Udhezim i zhvillimit per universitetin tone eshte strategjia jone e sigurimit te cilesisё e cila
eshte prezentuar tek te gjitha njesitet dhe e njejta obligohet te harmonizohet ne punen e tyre te
përditshme.
2.4.1. Institucionet publike të arsimit të lartë në Kosovë, përfshirë Universitetin e Prizrenit (UPz),
janë të përkrahura në mënyre ligjore nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në
Kosovë (MASHTK), për të kryer, zhvilluar, formuar dhe vlerësuar qëndrueshëm reformat bazuar
në principet vijuese: efektiviteti dhe efikasiteti; roli i menaxhmentit, stafit akademik dhe
administrativ; pjesëmarrja e studentëve në organet qeverisëse; përkrahja studentore; promovimi i
lëvizshmërisë akademike dhe studentore; krijimi i mundësive për zhvillim të stafit; bashkëpunimi
me palët relevante me interes; garantimi i transparencës, lirisë së studimit dhe hulumtimit artistik
dhe shkencor, respektimi i edukimit përfshirës; pajtueshmëria dhe krahasimi i programeve
studimore me standardet dhe udhëzimet Evropiane; përgjegjësia sociale institucionale
2.4.2 UPZ nё baza tё rregullta dёrgon stafin akademik dhe punonjёs tjerё nё trajnime dhe
konferenca. Nga kёto trajnmie stafi ka mundёsi tё njihet dhe tё mёsojё nga tё tjerёt lidhur me
trendet e reja dhe eksperiencat dhe dijen ta sjell dhe implementoj nё UPZ. Njёra nga konferencat
qё vlen tё pёrmendet ёshtё Forumi pёr Sigurimin e Cilёsisё. Kёtё Forum e pёrcjellim rregullisht
dhe pёrpiqemi tё sjellim praktikat mё tё mira nё Universitet.
2.4.3 UPZ ёshtё ende program i MASHT-it. Tё gjitha vendimet e sjella nga MASHT
implementohen automatikisht nё UPZ. Dihet se MASHT bazon punёn e vetё kur bёhet fjalё pёr
arsimin e lartё nё Udhёzimet e Komisionit Europjan. UPZ gjithashtu qartё e ka paraqit qёndrimin
e vetё nё Strategjinё pёr Sigurimin e Cilёsisё se bazё pёr zhvillim tё mёtutjeshёm janё dokumentet
nё vijim:

1. Deklaratën e Bolonjës;
2. “Standardet dhe Udhëzimet e Sigurimit të Cilësisë
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në Fushën e Arsimit të Lartë Evropian”, Asociacioni
Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë
(AESC)
3. Konventa e Lizbonës;
4. Ligji i Kosovës për Arsimin e Lartë;
5. Udhëzimet e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës.

2.4.4 Siҫ kemi pёrmendur edhe mё herёt UPZ ndjek Strategjinё e vetё pёr zhvillim dhe sigurimin
e cilёsisё nё zhvillimin dhe reformimin e mёtutjeshёm. Tё gjitha praktikat e parapara nё strategji
janё planifikur tё realizohen nё planin dinamik te bashkangjitur raportit.

3.4.5 Does the institution/ unit has mechanisms for quality assurance?
UPZ has its Vice rector for quality assurance and coordinator for quality assurance. Both
of bodies are responsible to harmonize their daily work on QA strategy (find attached) and follow
the dynamic plan of implementation of priorities comming out from the quality assurance strategy.
Responsibilities of QA coordinator:
 Raising awareness activities within the institution with regard to Quality Assurance (QA)
importance.
 Coordinates with other staff members of the institution development of a QA Strategy for
the UPPz.
 Develops other necessary documents/guidelines on QA as it will be necessary based on the
previous developed Strategy for the internal and external QA system and based on the
needs of the UPPz.
 Actively contributes in the institution on performing QA related activities:
o Compiles internal self-evaluation reports;
o Collects/develops necessary documents as required by the Kosovo Accreditation
Agency.
o Supports overall accreditation process of the UPPz.
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1. 4. Organizimi Menaxhimi dhe planifikimi

Organizimi dhe menaxhimi i UPZ ёshtё i bazuar nё statutin e UPZ tё aprovuar nё Parlamentin e
Republikёs sё Kosovёs, neni 15 i statutit.
1. Emri i institucionit: Universiteti i Prizren “Ukshin Hoti”
2. Organogrami i UPZ:
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2.2.1. Autoritetet kryesore qeverisëse të universitetit janë Këshilli drejtues,
Rektori dhe Senati.


Të gjitha autoritetet qeverisëse të universitetit ushtrojnë aktivitetin e

tyre mbi parimin e votimit me shumicë votash, nëse nuk përcaktohet
ndryshe në këtë Statut.


Mandati i të gjithë zyrtarëve qeverisës dhe autoriteteve qeverisëse e

anëtarëve të tij fillon me 1 tetor, nëse nuk përcaktohet ndryshe me këtë

2.3 Pjesëmarrja e përfaqësuesve te Studentëve në organet e ndryshme te UPZ-së
 Këshilli i studentëve shqyrton dhe vendos për të gjitha çështjet në
lidhje me të drejtat dhe përgjegjësitë e studentëve në fakultet.
 Këshilli i studentëve realizon interesat e veta lidhur me mbarëvajtjen
e procesit mësimor, përmes përfaqësuesve të vet në këshillin e fakultetit.
 Anëtarët studentë të këshillit të fakultetit marrin pjesë në propozimin
e kandidatëve për dekan.
 Studentët kanë të drejtë të themelojnë organizata studentore të cilave
 Interesat e studentëve do të përfaqësohen në kuadër të universitetit me
këto organe:
 Parlamenti i studentëve në nivel të universitetit;
 Këshilli i studentëve në nivel të njësisë akademike.
 Parlamenti i studentëve është organi më i lartë i përfaqësimit të
studentëve.

2.4.1 I gjithë personeli akademik do të emërohet nga Rektori sipas vendimit të Senatit i bazuar
në propozimin e këshillit të njësisë akademike.
2. Nëse propozimi refuzohet, ai i kthehet për rishqyrtim këshillit të njësisë akademike.
3. Nëse këshilli i njësisë akademike edhe pas rishqyrtimit sjellë të njëjtin propozim, Senati merr
vendim përfundimtar.
4. Procedurat për emërim do të bëhen në mënyrë transparente me shpalljen e konkursit publik për
postin.
2.5 Stafi akademik mundё tё zgjidhet nё kёto thirrje:
7

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

1.1. Mësimdhënie akademike;
1.2. Kërkime shkencore;
1.3. Krijimtari artistike.
2. Personeli akademik përbëhet nga:
2.1. Profesorët e rregullt;
2.2. Profesorët e asocuar;
2.3. Profesorët asistentë;
2.4. Asistent universiteti;
2.5. Lektorët dhe korepetitorët(Fakulteti i Arteve).
3. Shkurtesat zyrtare për personelin akademik janë:
3.1. Profesor i rregullt – Prof. dr.;
3.2. Profesor i asocuar – Prof. asoc. dr.;
3.3. Profesor asistent – Prof. ass. dr.;
3.4. Asistent universiteti – Ass.
Pёr detaje lidhur me zgjedhjen nё kёto thirrje ju lutem referohuni nё artikullin 171- 179 tё statutit
tё UPZ-sё.
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5. Programet e studimit
1.1 Rregulloret dhe procedurat për zhvillimin/ rishikimin dhe aprovimin e kurikulave te
reja
Idetё për programet e reja të studimit mund të vijnë nga pёrfaqёsuesit e universitetit, duke
përfshirë rektorin, dekanët e fakulteteve, studentëve. Ideja paraqitet në Senat i cili vendos
nëse programet e studimit i plotësojnё kriteret për zhvillimin e mëtejshëm dhe nёse
programet janё në harmoni me politikën shtetërore dhe tё universitetit.
Disa nga kushtet qё duhet marrё parasysh para aplikimit me program tё ri tё studimit janё:
studimi i tregut tё punёs; politikat shtetёrore; mungesa e kuadrit nё fusha tё caktuara.
1.2 Rregullorja për vlerësimin e studenteve dhe progresin e tyre gjate studimeve
Ka tri afate të rregullta dhe dy afate të jashtëzakonshme të paraqitjes së provimeve. Mbajtja e
provimeve organizohet nga fakultetet përkatëse dhe profesorët janë të detyruar të paraqesin
në planin mësimor në fillim të semestrit i cili gjithashtu përmban procedurën e vlerësimit të
studetnëve. Kjo varet nga profesorët të vendosin për kriteret e provimit.
1. Provimet shërbejnë si mënyrë e rregullt e vlerësimit të dijes.
2. Provimet mund të organizohen veç e veç për çdo lëndë ose të kombinohen për më shumë
lëndë në pajtim me programin e studimeve (provim me komision).
3. Provimet janë publike dhe mbahen në këto mënyra:
3.1. Me shkrim;
3.2 Me gojë;
3.3. Me shkrim dhe me gojë;
3.4. Praktikë.
4. Provimet e kombinuara me gojë dhe me shkrim bëhen brenda shtatë ditëve.
5. Provimet vlerësohen nga një pyetës ose nga një komision për provime.
6. Provimet mund të mbahen nga një komision për provime nëse:
6.1. Studenti është ankuar me shkrim;
6.2. Është caktuar me programin e studimeve.
7. Procedura e mbajtjes së provimit është e përcaktuar me programin e studimit.
8. Mënyra e përcaktimit të dijes dhe të dhënies së provimit do të përcaktohet me programin
mësimor të lëndës – syllabus.
Neni 108
1. Provimet për studimet bachelor dhe master mbahen gjatë afatit të provimeve.
2. Afatet e provimeve përfshijnë afatin e dimrit (janarit), pranverës (qershorit) dhe vjeshtës
(shtatorit). Periudha e saktë për çdo afat është e përcaktuar me kalendarin e përgjithshëm të
tudimeve, i cili është i pranuar nga Senati dhe i hapur për publikun. Hollësitë rreth datës së
fillimit dhe përfundimit të secilit afat të provimeve përcaktohen nga këshillat e njësive
akademike.
3. Oraret e afateve të provimeve, ku janë të përfshira oraret ditore, shpallen në fillim të vitit
akademik.
4. Oraret e provimeve do të përcaktohen në atë mënyrë që studenti të mos ketë më shumë se
një provim në ditë.
-9-
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5. Oraret e provimeve, pasi të jenë shpallur, janë detyruese si për pyetësin ashtu edhe për
studentin.
1.3 Rregullorja për BA dhe MA është bashkangjitur këtij raporti.
Punimi i diplomës për bachelor dhe master
1. Programet e studimeve bachelor përfundojnë me punimin e diplomës për bachelor ose me
provim para komisionit në pajtim me programet etyre të studimeve.
2. Punimi i diplomës për bachelor punohet individualisht nga studenti duke vërtetuar se
aftësitë teorike të arritura gjatë kohës së studimit mund të shfrytëzohen me sukses për
zgjidhjen e problemeve praktike në fushat e caktuara shkencore.
3. Punimi i diplomës për bachelor mund të elaborohet bashkë nga dy ose tre studentë (grup
hulumtues) dhe aty duhet të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat.
4. Kërkesa për elaborimin e punimit të diplomës për bachelor nga dy ose tre studentë
vendoset nga këshilli i njësisë akademike.
5. Procedura për aplikim, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të diplomës për
bachelor përcaktohet këshilli i njësisë akademike.
Neni 115
1. Programet e studimeve master përfundojnë me punimin e tezës për master në pajtim me
programet e studimeve.
2. Punimi për master punohet individualisht nga studenti, duke vërtetuar se aftësitë teorike të
arritura gjatë kohës së studimit mund të aplikohen me sukses për zgjidhjen e problemeve
komplekse kërkimore në fushat e caktuara shkencore.
3. Punimi i diplomës për master elaborohet nga dy ose tre studentë (grupi kërkimor), dhe aty
duhet të shënohet qartë kontributi i secilit kandidat.
4. Aplikimi për elaborimin e punimit të diplomës për master nga dy ose tre studentë vendoset
nga këshilli i njësisë akademike.
5. Procedura për paraqitje, elaborim, mbrojtje dhe vlerësim të punimit të diplomës për master
përcaktohet
nga
këshilli
i
njësisë
akademike.
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5.2 Administrim Biznesi - Bachelor

Emri i programit të studimit
Niveli i kualifikimit sipas KKK (BA, MA,
PhD, program doktorate, kurs universitar,
çertifikatë apo diplomë profesionale)
Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në
formë të plotë dhe të shkurtuar

Administrim Biznesi
BA
Bachelor Shkencor në Administrim Biznesi - BSc

Fusha e studimit sipas Ersamus Subject

04

Aresa Codes (ESAC)

Administrim Biznesi

Profili i programit akademik
Kohëzgjatja minimale e studimit
Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje
nga puna, studim në distancë etj.)
Numri i ECTS-ve
Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër)

3 vite (6 semestra).
E rregullt 250 + 50 Me korrispodence
180 ECTS apo 60 ECTS/Vit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Matematika Afariste
Kontabiliteti Finnaciar I
Mikroekonomia
Ndërmarrësi
Bazat e Marketingut
Anglishtja Afariste I
Kontabiliteti Financiar II
Makroekonomia
Statistikë
Biznesi Ndërkombëtar
Bazat e Menaxhimit
Anglishtja Afariste II.
Shkrimi Akademik .
Financat e Korporatave
E-Marketingu
Marrja e Vendimeve Biznesore
Informatika në Biznes
Organizimi i ndërmarrjeve
Komunikimi në Biznes
Gjuhë Gjermane
Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
Kërkimet e Tregut
Shkathtësitë Negocuese- Lidership
Menaxhimi i Ndryshimeve
Menaxhimi i Projekteve
Etika në Biznes
Gjuhë Turke
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Numri i vendeve të studimit
Udhëheqësi i drejtimit/programit të studimit
Personeli i përhershëm akademik
(shkencor/artistik)
(Numri sipas kategorive të personelit)
Taksat e studimit

2018

Auditimi
Menaxhimi I zingjirit të Furnizimit
Raportimi Financiar
Menaxhimi i Bizneseve Hoteliere
Menaxhimi i Cilësisë
Sistemi Informativ i Kontabilitetit
Anglishtja Afariste III
Kontabiliteti Menaxherial
Analiza Financiare
Qeverisja Korporative
Praktika profesionale
PUNIMI I DIPLOMËS

Të rregullt 250 + 50 Me korrispodence = 300
Prof. Ass. Dr. Behxhet Brajshori
Njembëdhjetë (11) Profesor Asistent dhe
Kater (4) Asistent
25 euro për semestër

5.2.2. Arsyeshmëria e programit për tregun e punës
Fakulteti Ekonomik i Universitetit "UKSHIN HOTI" në Prizren ofron dy programe të
studimeve në nivelin Bachelor: programin “Administrim Biznesi” dhe programin” Menaxhment
Ndërkombëtar”. Zhvillimi i këtyre programeve është i lidhur ngushtë me nevojat e tregut të
punës dhe të zhvillimit të biznesit jo vetëm në rajonin e Prizrenit por edhe më gjërë. Numri i
nxënësve të cilët e mbarojnë shkollën e mesme nga ky rajon, kanë mundësi reale për të
përzgjedhë njërin nga këto programe për studime themelore.
Duke pasë parasysh historikun e kërkesës për t’u rexhistruar në këto programe, që vazhdimisht
ka qenë në rritje, ekziston arsyeshmëria e plotë e zhvillimit të këtyre programeve në nivelin
Bachelor të studimeve në Fakultetin Ekonomik në Universitetin e Prizrenit. Në vitin akademik
2013/2014 në Fakultetin Ekonomik, ka filluar implementimi i programit master në “Trashëgimi
Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit”, i financuar nga programi TEMPUS dhe në partneritet me
10 Universitete ndërkombëtare.
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Në vitin akademik 2014/2015, ka filluar organizimi i studimeve në nivelin master në programin:
Master në “Administrim Biznesi”, kurse në vitin akademik 2015/2016 në programin
“Kontabilietet dhe Auditim”. Në këto programe regjistrohen kryesisht studentët të cilët i
mbarojnë studimet themelore në programet “Administrim Biznesi” dhe” Menaxhment
Ndërkombëtar” në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prizrenit. Ky fakt e shton edhe më
tepër arsyeshmërinë e implementimit të këtyre programeve në nivelin Bachelor të studimeve.
5.2.3. Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit
Programi Administrim Biznesi është i krahasueshem me programet e studimeve të ngjajshme që
organizohen në Universitetin e Wienës (Universitat Wien-Guidelines for the Bachelor’s Degree
Programme in Business Administration ’The Guidelines for Bachelor’s Degree programme in
International Business Administration), dhe me Universitetin e Kentit-Philosophy and Business
Administration BA). Gjithashtu jemi bazuaar edhe në programet studimore që organizohen në
Universitetin Strayer të SHBA (Strayer University).
5.2.4. Grupi target që i dedikohet programi
Programi Administrim Biznesi i dedikohet të gjithë kandidatëve që e kanë përfunduar
shkollimin e mesëm dhe e kan kryer me sukses maturën shtetërore.
5.2.5. Orjentimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit
(misionit)
Misioni i programit të BAB është të përgatisë studentët me aftësi praktike menaxhuese në
kontekstin e ndërmarrjeve globale duke arritë shkathtësi dhe kapacitete intelektuale të
mjaftueshme për karrierë të lidershipit produktiv në sistemin ekonomik të tregjeve të lira dhe
ndërmarrjeve private, i bazuar në frymën e ndërmarrësisë konkuruese.
Universiteti i Prizrenit i shërben rajonit të Prizrenit dhe vendit me rekrutimin, zhvillimin dhe
edukimin e studentëve për të qenë të suksesshëm në tregun e punës në Kosovë dhe më gjërë.
Universsiteti synon që nëpërmjet programeve të zhvilloj shkathtësitë aplikative të studentëve
me kompetencë, me qëlim që të jenë të barabartë dhe të përgaditur me njohuri dhe shkathtëssi
për zbatimin praktikë të tyre.
5.2.6. Qëllimi i programit studimor (pershkrimi i shkurter i programit)
Programi e studimeve Bachelor në “Administrim Biznesi” është program interdisciplinar i
hartuara me kujdes për studentët të cilët janë të interesuar për fushën e administrimit të biznesit.
13
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Ky program studimor ka për qëllim arritjen dhe avancimin e njohurive dhe të shkathtësive
praktike nga ana e studentëve në konkurencën biznesore dhe në menaxhimin e bizneseve, jo
vetëm në tregun e mbrendshëm por edhe në ate ndërkombëtar. Një nivel të tillë të njohurive e
garanton vet Curicula e hartuar e këtij programi në të cilën përfshihen lëndë nga fusha
zhvillimit të Ndërmarrësisë, pastaj të Menaxhimit modern të Biznesit, të Marketingut, të
Makroekonomisë, të Mikroekonomisë, te Financave te Korporatave, të Kontabilitetit, të
Biznesit Ndërkombëtar etj, ( shih Curiculat e programeve).
Qëllim tjetër i këti programi është që studentët të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kreativë,
inovativë dhe komunikues në zgjidhjen e problemeve biznesore dhe të vendimmaarrjes duke u
bazuar në përdorimin e një literature të gjërë analitike, hulumtuese dhe praktike.
Programi i studimeve Bachelor në ”Administrim Biznesi” është program trevjeçar i studimeve
dhe përfshinë 6 semestra me gjithsejt 180 ECTS. Qëllimi i programit është arrijtja e një niveli të
duhur të njohurive bazike nga fusha e Administrimit të Biznesit. Ky program ju mundëson
studentëve të njohin kompleksitetin e organizatave biznesore vendore dhe ndërkombëtare,
marrëdhëniet e ndërvarura në mes bizneseve dhe legjislacioneve vendore dhe ndërkombëtare
mbi të cilat ato e zhvillojnë biznesin si dhe vështirësit në adminisrimin e biznesit. Ky program
studentëve do të ju ofroj njohuri të mjaftueshme për menaxhim bashkohor të biznesit në një
ambient konkurues biznesor. Duke studjuar këtë program studentët do të jenë në gjendje të
studjojnë në tërësi parimet e lëndëve të biznesit duke përfshirë: Matematika Afariste, Bazat e
Menaxhimit, Kontabilitetin Financiar, Financat e korporatave, Bazat e marketingut,
Ndërmarrësinë, Makroekonominë, Mikroekonominë, Komunikimin në Biznes, Qeverisja
korporative, Marrja e vendimeve Biznesore, etj.
Njëri nga qëllimet kryesore të këti programi është tu ofrojë studentëve një përvojë praktike që i
përgatit ata për hyrje të menjëhershme në pozita të ndryshme, duke përfshirë edhe pozitat
menaxhuese në sektorët e ndryshëm të biznesit. Kjo biografi e punës praktike do të
implementohet nga programet praktike të konceptuara në bashkëpunim me subjektet biznesore
vendore dhe ndërkombëtare. Ne tani e kemi themeluar me Raffeisen Bank në Kosovë një
program për praktikë profesionale, dhe me Bankën Ekonomike të Kosovës, ku studentat tanë e
kryejnë praktikën në kohëzgjetje nga një deri në tre muaj. Gjithashtu kemi marëveshje të
14
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shkruar me Aleancën Kosovare të Bizneseve nëpërmjet të cilës për çdo vit i sistemojmë të gjithë
studentat e vitit të tretë nëpër biznese, institucione financiare, kuvende komunale dhe
ndërmarrje publike për ta kryer pjesën praktike ne kohëzgjetje prej 60 orë.
Fakulteti Ekonomik ka nënshkruar marëveshje bashkëpunimi edhe me Odën e Tregtisë dhe
Industrisë të Edirnes - Turqi, ku çdo vit studentat e vitit të tretë (përparësi do të kenë ata që e
njohin gjuhën Turke) do të mund ta kryejnë pjesën praktike.
Objektivat e programit të kualifikimit janë:
 Programi do t’ju mundësoj studentëve që të përvetsojnë njohuri teorike dhe praktike të
qëndrueshme për organizatat biznesore.
 Nëpërmjet programit të studimit studentët do të jenë të aftë dhe të shkathtë të
menaxhojnë biznese të ndryshe.
 Studentët do të jenë në gjendje të zhvillojnë përshtashmëri dhe fleksibilitet të qasjes dhe
aftësisë për të inicuar dhe përgjigjur pozitivisht dhe në mënyrë të duhur ndryshimeve.
 Ky program do t’i përgatis studentët për karrierë në biznes ose fushat që lidhen me
biznesin dhe zhvillojnë aftësitë e tyre për të kontribuar me të madhe në shoqëri.
 Programi do t’i rritë aftësitë e të mësuarit të studentit gjatë gjithë jetës, aftësitë
komunikuese dhe zhvillimin personal.
 Studentët do të jenë në gjendje t’i qasen drejtë zgjidhjes së problemeve me të cilat mund
të ballafaqohen në garën biznesore.
 Në fushëverpimin e këtij programi, studentët do të përfitojnë kompetenca shoqërore dhe
ndërkulturore.
 Duke marrë në konsideratë faktin se të gjitha zgjidhjet në biznes janë të sukseshme
vetëm kur pranohen nga njerëzit, menaxherët duhet të jenë të aftë t’i kordinojnë nevojat
e aksionarëve të ndryshëm.
 Aspekti etik është gjithashtu i rëndësishëm dhe studentët do të jenë të aftë të perceptojnë
pozitat etike, i bëjnë argumentet e tyre në vijë me normat etike dhe të jenë të arritshme
gjithmonë për ta.
Derisa Gjuha angleze po dominon në shumë fusha të ekonomisë, lënda e Gjuhës angleze e
përshkruar në këtë program studimor, përpiqet për avancimin e njohurive të studentëve për
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gjuhën Angleze. Lëndët e Gjuhës Gjermane, gjithashtu, u ofrohen studentëve më qellim që ti
avancojnë njohurit gjuhësore si parakusht për të qenë i sukseshm në treg në kushtet e tregut
global.
Me nënshkrimin e Marëveshjes me Odën e Tregtis dhe Industrisë të Edirnes, Gjuha Turke e
përfshirë në këtë program u mundëson studentave komunikimin më të lehtë dhe mundësinë për
ta kuptuar më mirë mjedisin biznesor dhe funksionimin e korporatave të Turqisë, ku ata do ta
kryejnë pjesën praktike nëpër këto kompani.
Gjithashtu janë të parapara edhe vizita studimore për studentë të cilët do të kenë mundësi ti
përcjellin nga afër rrjedhat e menaxhimit, qeverisjes, financave etj, nëpër korporata
ndërkombëtare dhe vendore. Janë nënshkruar Marëveshje me Odën Ekonomike të Turqisë, por
edhe me Asosciacione të bizneseve nga vendet Perëndimore dhe Odën Ekonomike të Kosovës.
5.2.7. Rezultatet e pritura të mësimit
Pas përfundimit të studimeve në programin “Administrim Biznesi”, studentët do të jenë të
përgaditur për:
 të hyrë në tregun e mbrendshëm dhe të jashtëm të punës;
 të vepruar në ambient konkurues biznesor;
 të analizuar dhe zgjidhë problem, dhe për të marrë vendime;
 të aplikuar njohuritë e tyre në praktikë nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit
dhe të raportimit;
 të menaxhuar kohën në mënyrë efektive dhe të pavarur;
 të administruar biznesin në mënyrë të pavarur dhe me përgjegjësi.
5.2.8. Raporti teori/praktikë
Gjatë tërë periudhës së studimeve, pjesa praktike do të arrijë rreth 65% të pjesës teorike të të
mësuarit në sallë. Ndërkaq, në semestrin e fundit të vitit të tretë të studimeve, studentët do të
zhvillojnë edhe praktikën profesionale të barasvlefshme me 4 ECTS.

5.2.9. Llogaritja e ECTS-ve
Programi i Administrim Biznesi është në përputhshmëri të plotë me udhëzimet e reja Evropiane
për edukimin e lartë ashtu siç janë të specifikuara në marrëveshjen e Bolonjës. Ne programin
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administrim biznesi, studimet zgjasin 3 vite, perkatesisht 6 semestra ku secili semester ka nga 30
ECTS, qe do te thot se studimet perfundojn pas grumbullimit te 180 ECTS. Shuma e orëve të
angazhimit për një ECTS është 25 orë studimi (1 ECTS = 25 orë).
 1 ECTS= 25 orë angazhim
 1 semester = 30 ECTS;
 1 vit = 60 ECTS x 25 orë = 1.500 0rë angazhim
 3 vite = 180 ECTS x 25 orë = 4.500 0rë angazhim
5.2.10. Puna praktike - Internship
Universiteti i Prizrenit ka marrëveshje të nënshkruar me Aleancën Kosovare të Biznesit për
punë praktike të studentëve në kompani publike, private, institucione financiare, Banka, dhe
kompani tjera. Poashtu ekzisston edhe marrëveshja e nënshkruar me Odën e tregtisë dhe të
industrisë të Edirnes-Turqi për praktikë studentore.
5.2.12. Kushtet e rexhistrimit dhe pranimi studentëve
Kriteret për rexhistrim të studentëve janë të parapara me Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosovë,
me Statutin e Universitetit të Prizrenit dhe vendosen në Konkursin publik për pranimin e
studentëve. Përcaktimin e kuotës për pranimin e studentëve, e bënë Senati i Universitetit të
Prizrenit që aktualisht është 250 student të rregullt dhe 50 me korrispodencë.
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5.2.13. Pasqyra e programit
Semestri 1
Nr. O/Z Lënda mësimore

Orë/Javë
L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Matematika Afariste

2

2

6

Fevzi Berisha

2

O

Kontabilitet Financiar – I -

2

2

6

Bekim Berisha

3

O

Mikroekonomi

2

2

5

Florije Govori

4

O

Ndërmarrësi

3

2

5

Behxhet Brajshori

5

O

Bazat e Marketingut

2

2

4

Hysni Terziu

6

O

Anglishtja Afariste – I -

2

1

4

Kadri Krasniqi

30

Semestri 2
Nr
.

O/Z Lënda mësimore

Orë/Javë
L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Kontabiliteti Financiar – II -

2

2

6

Bekim Berisha

2

O

Makroekonomi

2

2

5

Gani Gjini

3

O

Statistikë

2

2

5

Artan Nimani

4

O

Biznesi Ndërkombëtar

2

1

5

Halil Kukaj

5

O

Bazat e Menaxhimit

2

2

5

Behxhet Brajshori

6.1
.

Z

Anglishtja Afariste -II-

2

1

6.2
.

Z

Shkrimi Akademik

2

1

4
4

Jusuf Mustafaj
Flamur Shala

30

Semestri 3
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Orë/Javë

Lënda mësimore

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1

O

Financat e Korporatave

3

1

6

Halil Kukaj

2

O

E- Marketingu

2

2

5

Hysni Terziu

3

O

Marrja e vendimeve biznesore

2

1

5

Ylvije Kraja

4

O

Informatika në Biznes

2

2

5

Naim Baftiu

5

O

Organizimi i ndërmarrjeve

2

2

5

Hamdi Hoti

6.1.

Z

Komunikimi në Biznes

2

1

4

Kadri Kryeziu

6.2.

Z

Gjuhë Gjermane

2

1

4

Sadete Pllana

Σ

30

Semestri 4
Nr.
1

O/Z
O

Orë/Javë

Lënda mësimore
Menaxhimi
Njerëzore

i

L
Burimeve

2

ECTS

Mësimdhënësi

U
2

6

Hamdi Hoti
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O

Kërkimet e tregut

3

O

Shkathtësitë
Lidership

4

O

5

O

6.1
.

Z

6.2
.

Z

2018

2

2

5

2

1

5

Menaxhimi i ndryshimeve

2

1

5

Hamdi Hoti

Menaxhimi i Projekteve

2

2

5

Nerimane Bajraktari

2

1

4

2

1

4

Negociuese

-

Etika në Biznes
Gjuhë Turke
Σ

Rifat Hoxha
Drita Krasniqi

Nusret Pllana
Hysnie Koro

30

Semestri 5
Nr.

O/Z

Orë/Javë

Lënda mësimore

1

O

Auditimi

2

O

Menaxhimi
Furnizimit

3

O

4

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

3

1

6

2

1

5

Raportimi Financiar

2

2

5

Rifat Hoxha

O

Menaxhimi i bizneseve hoteliere

2

1

5

Bedri Millaku

5

O

Menaxhimi i Cilësisë

2

1

5

Isuf Lushi

6.1.

Z

Sistemi Informativ i Kontabilitetit

2

1

4

Halit Shabani

6.2.

Z

Anglishtja Afariste – III -

2

1

4

Amantina Pervizaj

i

Zinxhirit

të

Σ

Bekim Berisha
Ibrahim Krasniqi

30

Semestri 6
Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë
L

U

ECTS

Mësimdhënësi
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1

O

Kontabiliteti Menaxherial

2

2

6

Bekim Berisha

2

O

Analiza Financiare

2

1

5

Florije Govori

3

O

Qeverisja Korporative

2

1

5

Hamdi Hoti

4

O

Praktika Profesionale

1

0

4

Drita Krasniqi

5

O

6

O

PUNIMI I DIPLOMËS
Σ

10

30

*Shpjegime: Ky propozim-program ka pësuar ndryshime nga programi ekzistues me sa vijon:
Profili “Kontabilitet” dhe Profili “Agrobiznes” të cilat janë zhvilluar në vitin e tretë të studimeve,
tani nuk janë përfshirë në këtë propozim të programit “Administrim Biznesi” sepse profili
Agrobiznes ka kaluar të implementohet në kuadër të Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe të
Mjedisit në kuadër të Universitetit “Ukshin Hoti”, Prizren, kurse lëndët nga profili “Kontabilitet
dhe Auditim” në masë të madhe janë përfshirë në këtë propozim-program për riakreditim.
Përshkrimi i Moduleve/lëndëve
Moduli/Lënda

MATEMATIKA AFARISTE
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Përmbajtja e shkurtër
Përmes kësaj lënde studentët do të njihen me njohuri nga Matematika dhe do të fitojnë njohuri të
nevojshme mbi rolin dhe rëndësinë e matematikës së përgjithshme dhe matematikës financiare.
Më konkretisht studentët do të përvetësojnë njohuritë nga matrica dhe përcaktorët që janë të
nevojshme për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare. Metodat për zgjidhjen e sistemeve
të ekuacioneve. Sistemet e ekuacioneve në forma dhe mënyra të ndryshme. Vetit e vargut
aritmetik dhe gjeometrik dhe zbatimi i tyre në zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Paraqitja
grafike e funksionet themelore elementare . Limiti dhe vazhdueshmëria e funksionit. Derivati i
funksioneve elementare dhe në bazë të vetive të derivatit dhe derivatet e secilit funksion.
Shqyrtimi dhe paraqitja grafike e funksioneve. Integrali i pacaktuar. Zbatimi i integralit të
caktuar në zgjidhjen e disa problemeve nga gjeometria dhe mekanika. Elementët e matematikës
financiare: Depozitat, Renatat, Huatë dhe Amortizimi i huave.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:
Arritje e fitimit të njohurive nga matematika të nevojshme për aplikimin në shkencën e
e ekonomisë. Studenti do të jetë në gjendje që të përdor dhe të kuptojë drejt nocionet e
matematikës së lartë, me qëllim që ato njohuri ti ndihmojnë si aparat ndihmës në lëndët në të cilat
është i domosdoshëm përdorimi aparatit matematikor.
Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies
Ligjërata interaktive, ushtrime, diskutime, detyra, etj.

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.

Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela e bardhë, markeri dhe pajisjet e TI
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Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura:

Ajet Ahmeti (2012), “Matematika për ekonomistë”, Prishtinë 2012

Moduli/Lënda
KONTABILITETI FINANCIAR - I
Përmbajtja:

Kursi është i dizajnuar të trajtojë rëndësinë e informacionit kontabël për vendimmarrësit, ti
aftësojë studentët për përdorimin e kontabilitetit të dysfisht¸në regjistrimin e transaksioneve
financiare; parimet gjenerale të pranuara të kontabilitetit; pasqyrat financiare dhe
komponentet e tyre; procesin e njohjes së të hyrave dhe shpenzimeve; bazë nakruale të
kontabilitetit; parapagimet dhe të hyrat e shtyra, dhe qështjet tjera që ndërlidhen me
kontabilitetin financiar.
Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:

Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët e kanë fushën kryesore
kontabilitetin. Kursi u ofron studentëve njohurit themelore të kontabilitetit për kompanitë
shërbyese, tregtare dhe prodhuese. Qëllimi është që studentët të zhvillojnë aftësitë që të mund
të regjistrojnë transaksionet e përgjithshme të kontabilitetit, të kuptojnë dhe të interpretojnë
pasqyrat financiare themelore dhe përdorimin e informacionit të kontabilitetit për të ndihmuar
nëmarrjen e vendimeve më të mira të biznesit.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies:
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Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike etj.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipërnë RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI

Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit

Raporti është 2:2
Literatura:

1. Asllanaj, Rr., Kontabiliteti financiar, 2010, ISBN 978-9951-00-117-5
2. Monger, R., Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition, ISBN
9780470518403
3. Ligjërata të autorizuara të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Bekim Berisha.

Moduli/Lënda
MIKROEKONOMIA
Përmbajtja e shkurtër
Mikroekonomia, studimin e sjelljes ekonomike te grupeve të vogla ekonomike sikurse kompanitë
dhe familjet, është njëra nga nën fushat më të mëdha në ekonomi. Kjo lëndë ka për qëllim të paraqes
shqetsimin e mbiharkimit të mikroekonomisë-ndarjen efikase e burimeve të pamjaftueshme.
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Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Aftësi për të argumentuar në mënyrë logjike analitike dhe ekonomike që mundëson analizimet të
gjithanshme mikroekonomike të vendimeve të menaxhmenit dhe dizajnimit institucional.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik –
10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100%
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti është 2:2
Literatura

-

Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici : “Hyrje nё ekonomi “, Pegi, Tiranё,
2007
John Sloman : ” Economics” Pearson Education, Sixth edition 2006
Hal R. Varian: “Mikroekonomia”, Onufri , Tiranё, 2000

Moduli/Lënda

NDERMARRESI
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Përmbajtja:

Lënda ka për qëllim që në mënyrë konceptuale të paraqesë kompleksitetin e zhvillimit dhe rritjes
së një biznes të ri ,duke përfshirë edhe vlerësimin e përparësive dhe dobësive,shanseve dhe
kërcënimeve të cilat e rrethojnë ambientin biznesor.Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet
teorike dhe praktike në fushën e ndërmarrësis dhe ndërmarrjeve të vogla,testimin e
ideve,inovacioneve,vlerësimin e mundësive,blerësit,planet biznesore,tregun,E-tregun dhe
fillimin e investimeve të përbashkëta.
Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për një ndërmarrës të suksesshëm.Ata do të
analizojnë aspekte specifike me të cilat do të ballafaqohen gjatë zhvillimit të ndërmarrësis dhe
do të fitojnë shkathtësi të nevojshme në menaxhimin e resurseve në mënyrë efiçiente.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies:

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike etj.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipërnë RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI

Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit

Raporti është 3:2
Literatura:
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Dr.Emeric Solymossy,Dr.Safet Merovci,”NDËRMARRËSIA”,Universiteti i Prishtinës,Fkulteti
Ekonomik.
Djuro HORVAT,Zeljko Tinter-“NDERMARRESIA”,Kolegji
&Instituti i Hulumtimeve shkencore,Prishtine ,2008.

Universitar

“VIKTORIA

Interneti.
Danda,MASHT,”Ndermarresia”2011

Moduli/Lënda
BAZAT E MARKETINGUT
Përmbajtja e shkurtër
Njohje me lëndën, konceptet dhe përkufizimet e marketingut. Objektivat e studimit të marketingut.
Parimet kryesore dhe parimet tjera të marketingut. Procesi, aktivitetet, detyrat dhe aksionet e
marketingut. Metodat e kërkimeve të parimeve të marketingut dhe shfrytëzimi i tyre në marketing.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe zhvillimin
ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të marketingut në përgjithësi, studentët njihen me
metodologjinë e poentimit të efekteve zhvillimore si nga aspekti mikro-ekonomik dhe njiashtu edhe
nga aspekti, makro-ekonomik të marketingut.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
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në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipërnë RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti është 2:2
Literatura
Philip Kotler and Keven Keler: Μarketing Μanagment, 2012
Prof.Dr. Bardhyl Ceku, dhe Prof.Dr.Nail Reshidi “Marketingu”Universiteti i Prishtinës, 2006 Fkulteti
Ekonomik.
Prof.ass.dr. Liliana Elmazi “Strategjia e Marketingut” Tiranë 2002 Universiteti i Tiranës

Moduli/Lënda
ANGLISHTJA AFARISTE - I
Përmbajtja e shkurtër
Fokusimi bëhet në aktivitetet dhe detyrat e bazuara në tekstet nga fusha e biznesit , ekonomisë dhe
menaxhmenit që do t’ju mundësoj studentëve t’i zhvillojnë aftësitë e tyre të studimit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të lëndës, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje ta përcjellin lëndën e studimit në
fushën e tyre të lëndës së zgjedhur në Anglishte. Kjo nënkupton se ata në mënyrë kritike mund t’i
qasen kërkesave, më gjatë se sa marrja me një tekst autentik me çështje të temave të lidhshmërisë së
lëndës. Ata lehtë mund ta përcjellin ekstraktet e gjata në ligjerata në të folur në fushat e tyre. Ata
mund të prodhojnë një tekst të qartë dhe të detalizuar të cilët janë mire të strukturuar, arsyetuar, me
lidhje logjike mirë të dokumentuara. Ato mund të artikulojnë dhe prezentojnë idetë nga burimet tjera
dhe kontribojnë pikpamjet e pavarura në kah diskutimi.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
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Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik –
10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100%
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti është 2:1
Literatura
- Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, Student’s Book. Macmillan
(obligatory)

-

Cunningham. Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, Work Book. Macmillan
ELT

-

Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, E - Book. Macmillan
Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip - Anglisht
Dictionary: Pauli Qesku. Fjalor Anglisht – Shqip
Dictionary: Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Moduli/Lënda
KONTABILITETI FINANCIAR - II
Përmbajtja:

Kursi është i dizajnuar të trajtojë rëndësinë e informacionit kontabël për vendimmarrësit, ti
aftësojë studentët për zbatimin e parimeve të përgjithshme të kontabilitetit; përpilimin e
pasqyrave financiare; zhvlerësimin e pasurive; inventarët; pasqyrën e cash-flow-ut; kornizën
e koncepteve të auditimit; analizën financiare, dhe qështjet tjera që ndërlidhen me
kontabilitetin financiar.
Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:
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Kjo lëndë është pjesa e dytë e lëndës Kontabiliteti Financiare. Kjo lëndë diskutonë teorinë
dhe praktikën e përpilimit të pasqyrave financiare për nevoja të jashtme (eksterne).
Gjegjesisht, kjo lëndë fokusohet se sipasqyrat financiare reflektojnë ngjarjet ekonomike të
kompanisë.
Do të diskutohen Standardet Kosovare të kontabilitetit për këto ngjarje, alternativat e tyre dhe
kufizimet e tyre.Qëllimi i këtij kursi është që studentët të përfitojnë njohuri të
konsiderueshme dhe të jenë në gjendje të përpilojnë pasqyrat financiare të bizneseve.

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies:

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike etj.
Metodat e vlerësimitdhekriteret e kalueshmërisë:

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI

Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit

Raporti është 2:2
Literatura:

1. Asllanaj, Rr., Kontabiliteti financiar, 2010, ISBN 978-9951-00-117-5
2. Monger, R., Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition, ISBN
9780470518403
3. Ligjërata të autorizuara të përgatitura nga Prof. Ass. Dr. Bekim Berisha.
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Emërtimi i lëndës:

MAKROEKONOMIA
Përmbajtja e shkurtër

Kjo lëndë studion pikërisht anën ekonomike të jetës shoqërore, sjelljen e agjenteve ekonomike në
shoqëri dhe kushtet ekonomike të bashkeveprimit të tyre. Kompleksiteti i saj i përgjigjet
kompleksiteti i shkencave shoqërore, të sjelljes së individeve grupeve shoqërore. Pra cila është
barra që shoqëron format e ndryshme të taksimit ? Cilat janë efektet e tregtisë së lirë me vendet e
tjera ? Cila është mënyra më e mirë për të mbrojtur mjedisin ? Si ndikon defiçiti buxhetor në
ekonomi.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:

Studentët do të marrin njohuri të përgjithshme për zhvillimin e makroekonomisë si shkencë për të
përballur dukuri të tilla si papunësia inflacioni deficitin në bilanc të pagesave, e tjera . Për më tepër
studentët do të njihen me ndë rveprimet midis tregut të produkteve dhe tregut të faktorëve të
prodhimit ndër veprimet midis ekonomive të vendeve të ndryshme .
Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj.
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.

Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura:

1.N. Gregory Mankië dhe Mark P.Taylor Ekonomiksi Makroekonomia UET Press, 2012 Tirane.
2. Rudiger Dormbush, Stanley Fischer .
Makroekonomia, Botimi ndërkombëtar .
3. Ahmet Mançellari, Sulo Hadë ri, Dhori Kule Stefan Qiriçi .
Hyrje në ekonomi “ Pegi” Tiranë .
4. Ligjeratat dhe materialet tjera .
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Moduli/Lënda
STATISTIKE
Përmbajtja e shkurtër
Statistikat është shkencë e informacionit që ju lejon të zbuloni modelet pas të dhënave. Statistika
si një shkencë e të mësuarit nga të dhënatluan një rol jetësor në çdo fushë të aktivitetit njerëzor e
sidomos në ekonomi. Në hulumtimet ekonomike statistika ndihmon në përdorimin e teknikave
dhe metodave të ndryshme statistikore për mbledhjen e të dhënave, grupimin dhe analizimin e të
dhënave, testimin e hipotezave të testimit. Marrëdhënia ndërmjet kërkesës dhe ofertës është
studimi sipas metodave statistikore, importet dhe eksportet, norma e inflacionit, të ardhurat për
kokë banori janë problemet që kërkojnë njohuri të mira të statistikave. Analiza e trednit dhe e
regresionit gjithashtu ndihmojnë për vlerësimin e gjendjes aktuale dhe për të bërë parashikimë
prandaj njohuritë e marra nga kjo lëndë janë të rëndësishme si për studentët ashtu edhe për
hulumtuesit biznesmenët, qeveritarët etj.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:
Qëllimi i lëndës së Statistikës është që të ju mundësoi studentëve që gjatë ligjëratave dhe
ushtrimeve të fitojë njohuri të nevojshme mbi rolin dhe rëndësinë e statistikës së përgjithshme
dhe në veçanti të asaj ekonomike, lidhur me principet themelore, metodat dhe modelet
statistikore dhe mënyrën e aplikimit të tyre në analizat ekonomike.
Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies
Ligjërata interaktive, ushtrime, diskutime, detyra, etj.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI
Tabelae bardhë, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
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Literatura:

Rahmije Mustafa - Topxhiu: HYRJE NË STATISTIKË, Prishtinë, 2016

Moduli/Lënda

BIZNESI NDËRKOMBËTAR
Përmbajtja e shkurtër

E tërë materia që trajtohet në kuadër të lëndës “Biznesi Ndërkombëtar” është e ndarë në katër
pjesë. Në pjesën e parë, trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me kuptimin e disa nocioneve që
ndërlidhën më këtë fushë si dhe teoritë dhe politikat e biznesit ndërkombëtar. Në pjesën e dytë,
trajtohen çështjet që kanë të bëjnë më rregullat dhe kushtet nën të cilat mund të zhvillohet biznesi
ndërkombëtar, të cilat i përcaktojnë institucionet kombëtare dhe institucionet ekonomike
ndërkombëtare. Në pjesën e tretë, trajtohen llojet e ndryshme të operacioneve biznesore
ndërkombëtare si dhe veprimet e tjera të nevojshme për realizimin e tyre (procedurat doganore).
Kurse në pjesën e katërt, trajtohen çështjet financiare lidhur më tregtinë ndërkombëtare, siç janë:
financimi i tregtisë ndërkombëtare, kushtet e pagesave, instrumentet e pagesave dhe garancitë.
Qëllimet dhe rezultatet e pritshme të mësimit

Lënda “Biznesi Ndërkombëtar” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri teorike dhe
praktike lidhur më kushtet nën të cilat zhvillohen operacionet biznesore ndërkombëtare.
Pas përfundimit të kursit, studentet:
- Do ti kuptojnë drejtë përmbajtjet e nocioneve të ndryshme nga fusha e biznesit
ndërkombëtar,
- Do të kenë njohuri për kushtet nën të cilat zhvillohen aktivitetet biznesore ndërkombëtare,
- Do të kenë njohuri për llojet e ndryshme të operacioneve biznesore ndërkombëtare,
- Do të jenë të aftë dhe të shkathtë që ti realizojnë operacionet e ndryshme biznesore
ndërkombëtare,
- Do të jenë në gjendje që ti parashohin rreziqet të cilave u ekspozohen gjatë zbatimit të
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operacioneve biznesore dhe të zbatojnë masa adekuate mbrojtëse,
Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në
grupe.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit

Raport është 2:1
Literatura:

 Halil Kukaj, Biznesi Ndërkombëtar, Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren, Prizren, 2017.
 Ilia Kristo, Biznesi Ndërkombëtar, PEGI, Tiranë, 2007
• Hill, Charlls W.: “ International Business”, McGraw-Hill, New York, 2007.
• Daniels D. John, Radebaugh H. Lee and Daniel P. Sullivan: International Business –
Environments and Operations, Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2004.

Moduli/Lënda
BAZAT E MENAXHIMIT
Përmbajtja e shkurtër
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Lënda përfshinë Kuptimin dhe definimin e menaxhmentit, funksionet kryesore të menaxhimit dhe rolin
e tyre. Poashtu ajo analizon edhe trended bashkëkohore në menaxhment, menaxhmentin ndërmarrës
dhe raste të ndryshme të aplikimit praktik të menaxhimit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Lënda ka për qëllim që studentëve te ju ofroj njohuritë bazike mbi menaxhimin si Koncept integrues
dhe praktik për të arrijtë suksesin e ndërmarrjes.Poashtu pas përfundimit të kësaj lënde,studentët do të
arrijnë njohuri të avancuara në lidhje me të kuptuarit e funkcionimit integrues të menaxhmentit me
ekonominë dhe të mjeteve të nevojshme për implementimin e qëllimit ose ndryshe njihet si Niveli I
tretë I njohurive që përfshinë :Dijen +dislokimin e mjeteve të nevojshme dhe metodave adekuate të
menaxhimit +analizën mbi implementimin e qëllimit të kompanisë.Pas përfundimit të këtij moduli të
studimeve,studentët do të arrijnë shkathtësi dhe kompetenca të mjaftueshme për të menaxhuar
ndërmarrjen në rrethana të një konkurrenca të madhe biznesore.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik –
10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100%
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
- Prof.Dr.Blerim Ramosaj,Management-Bazat e Menaxhimit,Universiteti I Prishtines,2007
- Prof.Dr.Vasilika Kume-“Marrja e vendimeve menaxherike”,Tirane,2008
- Prof.Dr.Justina Pula Shiroka,”Menaxhmenti dhe Vendosja”,Prishtinë,2005

Moduli/Lënda
ANGLISHTJA AFARISTE II
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Përmbajtja e shkurtër
The course covers the advanced language skills that will help students to communicate effectively in a
wide range of formal and informal situations, to increase fluency and confidence in using English in
professional contexts, and to enable participants to prioritize their own language learning needs.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
After successful completion of the course, students will develop skills and will be able to: Achieve level
B1+ B2 Referring Common European Framework of Languages (CEFR), hence, they are expected to:
Expand professional vocabulary, communicate more confidently, speak more accurately and fluently,
improve written English including, socialize and network with greater confidence, work successfully in
a cross-cultural environment
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i notës përfundimtare përfshijnë të tri kriteret e vlerësimit (Punimin seminarik –
10%; Kollokviumin – 30%; Provimi final – 60%) gjithsej 100%
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura

- David Cotton, David Falvey, Simon Kent.(2012). Market Leader-Business English, Student’s

Book. Longman: England (obligative)
- David Cotton, David Falvey, Simon Kent.(2012). Market Leader-Business English, Workbook
Book. Longman: England (obligative)
- Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip – Anglisht

- Dictionary: Oxford Advanced Learner’s Dictionary
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Moduli/Lënda
SHKRIM AKADEMIK
Përmbajtja e shkurtër

Shkrimi akademik është një nga lëndët e cila ka lidhje të ngushtë me degët e tjera të gjuhësisë.
Mësimi për të ka të bëjë me teknikat e shkrimit të tekstit: me përzgjedhjen e temës, kërkimin e të
dhënave për temën, planin e përgjithshëm për mbarështrimin e temës, shkrimin e tekstit dhe me
rishikimin si teknikë e domosdoshme. Ka të bëjë me shkrimin e tekstit që përmban fjali dhe
paragrafë, me koherencën midis pjesëve të fjalisë dhe paragrafëve, me organizimin e tekstit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit

Qëllimi është:
-Të ngrejë nivelin e përgjithshëm mbi përdorimin e gjuhës dhe të komunikimit me shkrim.
-Të zhvillojë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes.
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj.
Studentët duhet:
-T’i
përvetësojnë
teknikat
e
shkrimit
dhe
t’i
dallojnë
mirë
ato,
si:
-Analizimi/përzgjedhja e temës; Kërkimi/mbledhja e materialit, Plani i pëgjithshëm, grupimi
dhe kategorizimi i informatave; Rishikimi i tekstit - redaktimi autorial;
-Të kenë njohuri të thella, të plota e të përpikta të dijes për lëndën që u japin atyre siguri dhe
aftësi, në të folur dhe të shkruar me kompetencë.
Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies

Ligjërata interaktive, diskutime, punime seminarike, etj.
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokfiume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.

Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura:

Një titull bazik dhe dy plotësues, jo më të vjetra se 10 vjet

Moduli/Lënda
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FINANCAT E KORPORATAVE
Përmbajtja e shkurtër:
Në programin e Lëndës “Financat e Korporatave” trajtohen çështjet si në vazhdim:
funksionet e menaxherit që i menaxhon financat e korporatave dhe fushat e vendimmarrjes,
analiza financiare,
buxhetimi i kapitalit,
burimet e financimit të korporatës,
kostoja dhe struktura e kapitalit,
leva operative dhe leva financiare,
politika e dividendit dhe
menaxhimi i kapitalit punues.
Qëllimi dhe rezultatet e pritura:
-

Qëllimi i lëndës është që ti aftësojë studentet që pas përfundimit të studimeve të jenë të aftë që ti
menaxhojnë financat e korporatave.
Pas përfundimit të kursit, studenti do të jetë në gjendje:
- Të kuptojë se cilat janë format ligjore të organizimit të ndërmarrjeve dhe format e organizimit të
korporatave,
- Të kuptojë dhe ta llogarisin ndryshimin e vlerës së parasë në kohë,
- Të analizojë dhe konstatojë gjendjen financiare në të cilën gjendet korporata,
- Të vlerësojë projektet investuese dhe të marrë vendime të duhura investuese,
- Të vendosë së prej cilave burime financiare mund ta financojë korporatën,
- Të marrë vendime të duhura lidhur me shpërndarjen e fitimit neto: për dividendë dhe për ri-investim.
- Ta përcaktojë koston mesatare të kapitalit.
- Ta menaxhojë mirë kapitalin punues neto të korporatës.

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata interaktive, ushtrime, diskutime, punime seminaresh, etj.

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kolokuiume si dhe në provim. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në
vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
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Raporti është 3:1
Literatura:
- Gazmend Luboteni, Financat e Korporatave, FE, Prishtinë, 2014.
- Isa Mustafa, Menaxhmenti financiar, RIINVEST, Prishtinë, 2007
Literatura Plotësuese:
• Breley, Richard, Myers, Markus, “Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw-Hill, Boston,
2004
• Ross, Westerfield, Jordan, “Fundamentals of Corporate Finance”, McGraw-Hill, Boston, 2003

Moduli/Lënda
E-MARKETINGU
Përmbajtja e shkurtër
Konceptet dhe përkufizimet e E-marketingut (Marketingut Elekteronik).Objektivat e studimit të Emarketingut,Përcaktimi i marketingut në internet. Nevoja për marketingun në internet.Marketingu në
internet si pjesë vitale e strategjisë të integruar marketing. Website-i, një platformë për marketingun në
internet nësetorin biznes--konsumator. Krijimi i marrëdhënieve me konsumatorët. Eksperienca e
konsumatorëve në internet dhe rëndësia e krijimit të web-it.Ndikimi i web-it në marketingun e
shërbimeve. Ndikimii web-it në sjelljen konsumatore.etj.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe zhvillimin
ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të E-marketingut në përgjithësi.
Qëllimi i lëndës E-Marketing është qe të mbizotërohet metodologjia për përgatitjen e programeve
ndërmarrëse në, ekonomi si dhe në shkathtësitë menaxheriale për udhëheqje të marketingut të
drejtpërdrejtë. Rezulltat e kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri të caktuara nga Emarketingu, dhe të njihen me mundësinë e zvillimit teorik dhe praktik të formave, metodave të
ndryshmetë aplikimit të planeve të marketingut me mjete elektronike dhe implementimin e projekteve
që rrjedhin nga afarizmi i drejtëpërdrejtë të tyre në lëmin e E-marketingut, të fitojnë njohuri për
zbatimin praktik të të gjitha modeleve dhe ndërtimin e strategjive përkatëse.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kolokuiume si dhe në provim. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në
vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
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Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literatura
Literatura bazë:
Ligjeratatëautorizuara, Prof.Ass.Dr. Hysni Terziu, FakultetiEkonomik, Prizren, 2016/2017.
Philip Kotler, Marketing Management, 1999., P. S. &. Chaffey, Internet Marketing, 2005.
Online Marketing Opportunity Report: Social Media, Blog, and Search Engine Activity by Industry,
HubSpot.com., The Small Business Online Marketing Guide, Google, 2011., MSc. Shkumbin Misini,
Vendi i Tregut, Prishtinë: Kolegji Universum, 2012., R. E. H. &. M. Liebe, Economics Principles and
Application, 2004.

Moduli/Lënda
MARRJA E VENDIMEVE BIZNESORE
Përmbajtja e shkurtër
Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për vendimmarrje te suksesshme. Ata do të
analizojnë aspekte specifike me të cilat do të ballafaqohen gjatë zhvillimit të karrieres dhe do të fitojnë
shkathtësi të nevojshme në menaxhimin e vendimeve te ndryshme.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Lënda ka për qëllim që në mënyrë konceptuale të paraqesë kompleksitetin e zhvillimit dhe rritjes së
një biznes të ri ,duke përfshirë edhe vlerësimin e përparësive dhe dobësive,shanseve dhe kërcënimeve
të cilat e rrethojnë ambientin biznesor.Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet teorike dhe praktike në
fushën e vendimmarrjes ne Biznes.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kolokuiume si dhe në provim. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në
vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
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Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
Prof. Dr. Vasilika Kume, “Marrja e vendimeve menaxheriale”, Tiranë, 2002
Prof. Dr. Justina Pula Shiroka, “Menaxhmenti dhe Vendosja” Prishtinë, 2006

Moduli/Lënda
INFORMATIKA NË BIZNES
Përmbajtja e shkurtër
Kjo lëndë ofron hyrje në konceptet dhe parimet themelore të sistemeve të informacionit në kontekstin
e vendimmarrjes në biznes. Lënda përfshin hulumtime në fushën e sistemeve të informacionit dhe
shpjegimin e rëndësisë së tyre në kuadër të organizatave bashkëkohore. Objektivi kryesor i lëndës
është t’i pajisë studentët me njohuri mbi atë se si menaxherët mund të zhvillojnë dhe t’i drejtojnë
potencialet e teknologjisë së informacionit në profesionet e tyre personale dhe për përfitime
strategjike në kompanitë e tyre. Lënda ka një aspekt praktik shumë të gjerë dhe do të përpiqet të njohë
studentet me përfitimet e përdorimit të teknologjisë dhe sistemeve të informacionit në ecjen përpara të
ekonomisë, por edhe në fusha të tjera.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kuptojnë ndikimin e informatikës në biznës dhe ekonomi, të aftësohen në përdorimin e teknologjisë
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dhe sistemeve të informacionit, të kuptojnë rolin dhe rëndësin e informatave si produkte të
informatikës në marrjen e vendimeve me ndihmën e teknologjisë informatike, të zgjidhin shembuj
praktik me kompjuter ( p.sh. MS Excel) të problemeve konkrete biznesore, si psh. kalkulimi i
shpenzimeve dhe të ardhurave, kalkulimi i pagave të personelit, kalkulimi i zhvlerësimit etj.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kolokuiume si dhe në provim. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në
vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literatura
- Edmond Beqiri, Resurset e internetit me biznes elektronik, Prishtinë 2010,
- Bashkim Ruseti, Kozeta Sevrani “Sisteme të Informacionit të Menaxhimit”,2008
- Ken Laudon, Jane Laudon “Management Information Systems”, 2009,

-

Zlejko Panian, “Poslovna Informatika” Zagreb,2005

Moduli/Lënda
ORGANIZIMI I NDERMARRJEVE
Përmbajtja e shkurtër
Lënda synon të ofrojë kategoritë kryesore të analizës dhe dizajnit të strukturës organizative të
kompanisë në mënyrë që të zhvillojë një aftësi për të analizuar kontekstet organizative dhe për të
përcaktuar nevojat dhe metodat operative.
Do të diskutohen metodat kryesore për menaxhimin efektiv të personelit dhe për futjen e inovacionit
teknologjik në proceset organizative. Theks i veçantë do t'i kushtohet metodave për promovimin e
ndryshimeve organizative në organizatat publike dhe private.
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Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Lënda ka për qëllim të zhvillojë tematikat si: zgjedhja e strukturës organizative më të përshtatshme,
përmasat e sakta të burimeve brenda strukturës, menaxhimin e procesit, standardizimi i flukseve fizike
dhe informacionit, rregullat për bashkërendimin ndërmjet burimeve, menaxhimin e ngarkesave dhe
kufizimeve të punës, monitorimi i performancës (matja, stimuli, reagimet), sistemet e komunikimit dhe
raportimit, proceset e përmirësimit të vazhdueshëm.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kolokuiume si dhe në provim. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në
vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literatura
Cocozza A. (2014),Organizzazione. Culture, modelli, governance, Franco Angeli, Milano
(tranne cap. 4 per 12CFU e capp. 4, 5 e 6 per 6CFU);
Dafano F. (2014), Individuo e organizzazione: suggestioni e chiavi d’interpretazione, Aracne
editrice, Roma;
Dafano F. a cura di Petardi F. (2010-2014) - Lezioni di organizzazione aziendale - Dispensa di
supporto alle lezioni (vedi Materiali didattici sulla bacheca on line).

Moduli/Lënda
KOMUNIKIMI NE BISNES
Përmbajtja e shkurtër
Lënda Komunikim me tregun ofron mësim praktik që lidhet me veglat dhe njohuritë e kërkuara për
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reklamim tradicional. Përqendrohet në procesin esencial të zhvillimit të një fushate reklamuesesi:
- Modelin e zhvillimit dhe pozicionimit të brendeve dhe zhvillimin e identitetit të tyre.
- Krijimin dhe vlerësimin e koncepteve të marketingut.
- Planifikimin e reklamave dhe çështjet me mediat.
- Kontrollin e reklamave.
- Agjencitë menaxheriale.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të duhej që:
- Kuptojnë se si ndërtohet reklama efektive dhe pse ballafaqohemi me reklama dështake.
- Bëjnë identifikimin e veglave adekuate strategjike, kreative dhe ekzekutive të reklamave.
Demonstrojnë njohurinë e nevojshme për komunikim korrekt me konsumatorët dhe vartësit e tjerë
afarist, institucional e publik.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
Joseph R. Dominick. Dinamika e komunikimit masiv. Media në periudhën digjitale. 2010. UET, Tiranë
Michael Bregendahl, Jan Madsen, Morten Haase. 2006. Market Communication. Systime. Danimarkë.
Wells, Burnett dhe Moriarty. Advertising:Principles and Practices.6th Edition Pearson Education
International. New Jersey.
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Moduli/Lënda
GJUHE GJERMANE
Përmbajtja e shkurtër
Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të komunikuar në
mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për të rritur rrjedhshmëri dhe
besimin në përdorimin e Gjuhës Gjermane në kontekste profesionale, dhe për të mundësuar
pjesëmarrësve për prioritizimin e vet nevojave të tyre të të mësuarit të gjuhës.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Temat që do të zhvillohen gjatë 15 javëve (një semestër) janë si më poshtë:
Fakte & Shifra; Ku dhe Kur; Familja & Miku; Mengjesi & Kaftjalli; Film - Televizioni; Puna &
Studimi; Lajme - Moti; Ardhja - Shkuarja; Një Planet, një vend! Jeta & Stili.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
Hueber Verlag: Schritte Plus, Schritte International A1/2, Deutsch als Fremdsprache, 1 Auflage 2006
Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage.
Mannheim u.a.: Dudenverlag, 2005.
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Moduli/Lënda
MENAXHIMI I BURIMEVE NJEREZORE
Përmbajtja e shkurtër
Lënda ka për qëllim tё ofroj njohuri të avancuara ,të aftësoj studentët për përdorim specifik të
koncepteve të teorive dhe të metodave nga menaxhimi i burimeve njerëzore.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kuptojnë se menaxhimi i burimeve njerëzore është proces për sigurimin e njerëzve të duhur
në vendin e duhur dhe në kohën e duhur.
Studentët të kuptojnё elementet themelore të menaxhimit të burimeve njerëzore;
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura

- Manaxhimi i Burimeve Njerëzore, Dr. Shyqri Llaci,Dr. Zana Koli, Tiranё
- Paul Banfield-Rebecca Kay :Hyrje në Menaxhimin e Burimeve njerezore, Përkthyer nga: Jonida
Bregu, Botimi UET Press 2011 Tiranë;
- Menaxhimi i resurseve humane, Enver Kutllovci, Prishtinë, 2004
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Moduli/Lënda

KERKIMET E TREGUT
Përmbajtja e shkurtër
Qëllimet e lëndës janë që studenti të përgatitet që të kuptojë bazat e kërkimit marketing dhe
rëndësinë e tij për bërësit e vendimeve në menaxhimin marketing të firmave .
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kjo lëndë ofron njohurit bazë lidhur me kërkimin shkencor e sidomos për kërkimin
marketing. Temat që diskutohen janë: Kuptimi dhe roli i kërkim marketingut, SIM-i dhe
relacioni me disiplinat kërkimore, procesi i kërkim marketingut, llojet e kërkimeve dhe llojet e
të dhënave, kërkimi cilësor dhe kërkimi sasior, instrumentet për mbledhjen e të dhënave,
mostra, mbledhja e të dhënave, analiza e të dhënave dhe përpilimi i raportit kërkimor.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV

Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
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Literatura
Fjalori i Gjuhës shqipe dhe
Fjalor të tjerë të terminologjisë nga marketingu, biznesi dhe ekonomia.
William G. Zikmund, Exploring Marketing Research, 8E. Thomson, South –ëestern, 2002.
Gilbert A. Churchil, Basic Marketing Research, 4E. South-ëestern Thomson-Learning, 2001.
Donald S. Tull and Del I. Hakins, Marketing Research. Fourth Edition, University of Oregon,
Eugene., etj
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SHKATHTESITE NEGOCIUESE – LIDERSHIP
Përmbajtja e shkurtër

Lënda ka për qëllim tё ofroj njohuri të avancuara, të aftësoj studentët për :
-

Mënyrat dhe format e udhëheqjes bashkëkohore, përkatësisht menaxhmentin
klasik dhe atë kreativ, arsimimi dhe edukimi permanent i menaxherit.
- Lidershipi-Kuptim i lidershipit dhe Autoritetit.
- Lidershipi në nivel të ultë, dhe forma të tjera të reja te lidershipit.
- Çështje të hapura për menaxhmenin e bizneseve Kosovare
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njihuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)

Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të duhej që:
-

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për një menaxher të
suksesshëm.
- Fitojne njohuri mbi çështjet e hapura mbi menaxhmentin e bizneseve Kosovare.
- Format dhe mënyrat e komunikimit .
- Krijimi e ekipeve dhe udhëheqja e tyre si dhe sfidat për ekipet.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punë praktike, teste..
Metodat e vlerësimit të studentit

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI
Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura:

51

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit





2018

Boriçi, Gjon “Pushteti dhe lidershipi”, Tiranë, Geer 2007
Prof.Dr. Berim Ramosaj “Bazat e menaxhimit” Prishtinë, 2007
Prof.Dr. Berim Ramosaj “Managment-Menaxhmenti Kreativ & lidershipi” Prishtinë,
2006
Prof.Dr. Berim Ramosaj Teste dhe Raste studimore, 2007

Moduli/Lënda
MENAXHIMI I NDRYSHIMEVE
Përmbajtja e shkurtër
Kjo lëndë synon të zhvillojë konceptin e studentëve për Menaxhimin e ndryshimeve në individë,
ekipe, Organizata dhe shoqëri. Menaxhmenti i ndryshimit është proces për menaxhimin e anës
njerëzore të ndryshimeve.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Lënda ka për qellim të ofroj njohuri të avancuara, të aftësoj studentet për përdorim specifik të
koncepteve, të teorive dhe të metodave nga menaxhmenti i ndryshimit.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura

-

CHANGE MANAGEMENT: Elsevier Butterworth- Heinemann Linacre House, Jordan Hill,
Oxford OX2 8DP 30 Corporate Drive, Burlington, MA 01803 First published 2005;
Menaxhmenti i Ndryshimit, Ligjërata të autorizuara, dispense,Dr.Sc. Hamdi HOTI, Universiteti i
Prizrenit 2014/2015;
Bazat e Menaxhimit, Koncepte dhe aplikime themelore: ROBBINS/ DeCENZO, Kap.7.
Menaxhimi i ndryshimit, UET, Tiranë;

Moduli/Lënda
MENAXHIMI I PROJEKTEVE
Përmbajtja e shkurtër
Studentët do të mësojnë nderlidhjen dhe shqyrtimin kompleks të të gjitha fazave ne te cilat kalon
projekti.Kjo diciplin perfshine zhvillimin e nje plan –projekti i cili permbane synimet dhe objektivat e
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percaktuara qarte duke pershkruar edhe menyren si ato do te arrihen,pra eshte një perpjekje e
planifikuar me kujdes dhe organizuar mire per kryerjen e nje pune. Student te njihen me nocionet
themelore dhe konceptet bashkëkohore te operimit te projekteve ky materjali u dedikohet studenteve
qe te kuptojne thelbin e perpilimit te projekteve dhe si menagjohet operimi i tyre.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Gjithashtu studentet do të mësojnë se si fitohet përkrahja nga investitorët dhe huadhënsit për një
ndërmarrjet të pavarur. Studentët, në konsultim me fakultetin, do ti përgatisin analizat e tregut,
përcaktojnë strukturën organizative, specifikojnë objektivat operacionale, dhe përgatisin projekte për
vitin e parë të veprimtarisë (me detyrë konkrete).
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura

-

Dr .Elez Osmani,Dr.Bledar Striniqi,Dr.Dorjan Deltina:Drejtimi –Operimi i projekteve,Project
mengment,Shkoder 2006.
Ekonomia dhe Ndërmarësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë.
Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). Manufacturing, Engineering & Technology.
Prentice Hall, 22–36, 951–988. ISBN 0-1314-8965-8.

Moduli/Lënda
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ETIKA NE BIZNES
Përmbajtja e shkurtër
Njohje me lëndën, hyrje në lëndën e Etikës, Etika heteronome, Etika autonome, Etika Biznesore,
Etika dhe arsyetimi moral, Parimet kryesore në biznes, Tregu dhe etika, Etika e prodhimit për konsum
dhe reklama, Diskriminimi i punës dhe aspektet etike të tij, Etika e shoqërive tregtare, Raportimi dhe
auditimi etike e sociale, ç’ështjet etike e sociale, auditimi etik e social, koncepti i auditimit etik dhe
roli i tij në vlersimin e programeve të menaxhimit etik.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Lënda ka për qëllim shtjellimin e funksionit të etikës në mënyrë që të kontribuoj në njohjen e
normave, vlerave, standardeve themelore etike si dhe kodet e sjelljeve etike gjatë aktiviteteve
ekonomike dhe biznesore nga ana e studentëve. Për më tepër, fokusi i kësaj lënde orientohet tek
përgjegjësitë sociale që ne si shoqëri i kemi apo cilat duhet t’i kemi.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura

-

Sadushi S., E Drejta Administrative, Shtëpia Botuese Ora, Tiranë 2008
Richard A. Chapman, Etika në Shërbimin Publik për Mijëvjeçarin e Ri, Nju Jork, 2002
Pasha, Llaci, Skreli, Tanku, Çepani, Etika, ekonomia dhe biznesi, Instituti për kërkime dhe
alternativazhvillimi, Tiranë 2003. Dr.M. Baraliu-Trajtime Etike,
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Moduli/Lënda
GJUHA TURKE
Përmbajtja e shkurtër
Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të komunikuar në
mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për të rritur rrjedhshmëri dhe
besimin në përdorimin e Gjuhës Turke në kontekste profesionale, dhe për të mundësuar pjesëmarrësve
për prioritizimin e vet nevojave të tyre të të mësuarit të gjuhës.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Temat që do të zhvillohen gjatë 15 javëve (një semestër) janë si më poshtë:
Fakte & Shifra; Ku dhe Kur; Familja & Miku; Mengjesi & Kaftjalli; Film - Televizioni; Puna &
Studimi; Lajme - Moti; Ardhja - Shkuarja; Një Planet, një vend! Jeta & Stili.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
Yabancılar için Türke 1 , Gazi Universıty, Ankara 2006
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Moduli/Lënda
AUDITIMI
Përmbajtja e shkurtër
Hyrje në auditim dhe konceptet kyçe; Dokumentimi dhe evidencat e auditimit; Planifikimi i auditimit
dhe krijimi i programit të auditimit; Kontrolli i brendshëm; Testet e kontrollit; Mostrimi në auditim,
konceptet dhe korniza; Auditimi i elementeve të pasqyrave financiare; Rishikimi i auditimit dhe Darfti
i raportit të auditimit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Ky kurs përfshin një studim të temave të auditimit financiar ekstern të orientuar kryesisht në një
auditim të pasqyrave financiare. Kursi fokusohet në konceptet dhe procedurat e auditimit të aplikuara
në auditimin e pasqyrave financiare .Temat e mbuluara përfshijnë etikën profesionale të kontabilistëve
dhe konsiderata të shërbimeve të tjera të përsigurisë, të tilla si profesioni i kontabilitetit publik dhe
standardet ndërkombëtare të kontrollit të cilësisë.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 3:1
Literatura
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Whittington and Pany, botimi i 17’te, Basis of Auditing , 2010, 1the Edition.
T.J. Louwers, R.J. Ramsay, D. Sinason, J.R. Strawser, Auditing & Assurance Services, 2007, 3th
Edition.
IEKA, Manuali I pasqyrave financiare, shërbimet e përsigurisë dhe etikës, 2010 1the Edition.

Moduli/Lënda

MENAXHIMI I ZINGJIRIT TE FURNZIMIT
Përmbajtja e shkurtër
Ky kurs fokusohet në menaxhimin dhe përmirësimin e proceseve dhe performances së zinxhirit
të furnizimit. Do të jenë të vlefshme për studentët të cilët dëshirojnë të ndjekin një karrierë në
konsultime ose të marrin një pozicion në operacione, marketing apo financa në një firmë
prodhuese ose shpërndarjeje. Ne eksplorojmë zinxhirin e furnizimit me trics, tregtimet kryesore
në marrjen e vendimeve të zinxhirit të furnizimit, dhe mjetet bazë efektiv dhe efikas
menaxhimin e zinxhirit të furnizimit, planifikimin e prodhimit dhe kontrollin e inventarit,
përmbushjen e rendit dhe zinxhirin e furnizimit, koordinimi. Ne gjithashtu do të hetojmë temat
e tilla si dizenjimi global i zinxhirit të furnizimit, logjistika, dhe outsourcing, disa risi të tjera të
zinxhirit të furnizimit. Formati i klasës përfshin leksione, diskutime rastesh, folës të ftuar dhe
lojëra simulimi.
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Qëllimet dhe rezultatet e pritshme të mësimit
Në fund të kursit, studenti duhet të jetë në gjendje të:
 Dallojë proceset riorganizuese që po zhvillohen Brenda sistemeve Ekonomike në dritën e
marrëdhënieve ndërmjet klientëve dhe furnizuesve në pjesën e përparme dhe në fund të
menaxhimit tëf urnizimit,
 Te jetë në gjendje të analizojnë në mënyrë të përmbledhu rmarrëdhëniet ndërmjet lidhje të
ndryshme në prodhimin, shitjen dhe shpërndarjen e mallrave.
 Tedijekuptimin e menaxhimit logjistik dhe të marketingut Brenda proceseve të biznesit dhe
poashtu, të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit,
 studenti do të jetë më I pajisur për të trajtuar dhe kuptuar ekonominë e biznesit,
marketingun dhe kurset ndërkombëtare.
Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në
grupe.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura:
 Prof.Dr. Ibrahim Krasniqi, Ligjerata te Autorizuara , UPZ, 2017_18
 P. ROMANO-P. DANESE, Supply Chain Management, McGraw-Hill, Milan, 2006.
 M. CHRISTOPHER, Supply Chain Management, creare valore con la logistica, Pearson
Italia, 2005.
 F.DALLARI-G.MARCHET, L’outsourcing logistico nel settore del largo consumo, Ed.
Sole 24 Ore, 2008.
 F. DALLARI-G. MARCHET, Rinnovare la supply chain, Edizioni del Sole 24 Ore, 2003.
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Moduli/Lënda
RAPORTIMI FINANCIAR
Përmbajtja e shkurtër
Kjo lëndë ofron hyrje në konceptet dhe parimet themelore të raportimit financiar, si në aspektin teorik
poashtu edhe në aspektin praktik. Lënda në fjalë shtjellon elementet e bilancit, vlerësimin, njohjën dhe
regjistrimin e veprimeve kryesore ne lidhje me aktivet, detyrimet, kapitalin e pronarit, të ardhurat dhe
shpenzimet, si dhe menyrën e përgaditjes dhe përpilimit të pasqyrave financiare, interpretimin dhe
analizimin e tyre si informacion për vendim-marrje. Programi mësimor mbeshtetet në parimet dhe
standartet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe të raportimit financiar gërshetuara dhe të krahasuara me
trajtimin sipas standardeve vendase të kontabilitetit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Të pajisen studentet me njohuri bazë dhe të thelluara në fushën e kontabilitetit dhe raportimit
financiar, të përforcojë dhe të stabilizojë njohuritë për përbërjen, pregaditjen dhe përpilimin e PF
sipas rregullave të caktuara kontabël SNK respektivisht SNRF, të merren njohuri të në lidhje me
vlerësimin, njohjen dhe regjistrimin e veprimeve kryesore në lidhje me aktivet, detyrimet, kapitalin e
pronarit, të ardhurat dhe shpenzimet,të thellojë njohuritë në trajtimin kontabël të tatimeve dhe taksave,
të veprimeve tregëtare, njohurive mbi knsolidimin e bizneseve.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literatura
- Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, Prishtinë 2010,
- Robert Ingram, Thomas Albright dhe Bruce Baldwin “Kontabiliteti financiar”, edicioni i 5-të.
- Sotiraq Dhamo “Kontabiliteti financiar”, Tranë
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Moduli/Lënda
MENAXHIMI I BIZNESEVE HOTELIERE
Përmbajtja e shkurtër
Kjo lëndë analizon drejtimin e hoteleve dhe ndihmon në kuptimin dhe njohjen e tyre, bën një
pershkrim të gjerë të planifikimit dhe matjes së kërkesave në turizëm ne nivel makro e mikro.
Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për Menaxhim te Bizneseve hoteliere. Ata do të
analizojnë aspekte specifike me të cilat do të ballafaqohen gjatë zhvillimit të karrieres dhe do të
fitojnë shkathtësi të nevojshme në menaxhimin e Bizneseve Hoteliere.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Analiza, njohja dhe respektimi i klientëve do lidhet me mënyrat e komunikimit ndaj tyre. Lënda lejon
përdorimin e teknikave të overbooking dhe princing për menaxherët e ardhshëm si dhe përdorimin e
metodave të marketingur metrik. Përkufizimi i atraksioneve dhe zonave turistike, planifikimi i
hoteleve sipas elementëve të nevojshëm të turizmit të qendrushëm do të zhvillohen në lidhje me
një analizë të plotë të proçesit të vendim-marrjes në lidhje me zhvillimet aktuale dhe të ardhmen.
Të:
Kuptoje organizimin e ndermarrjes hoteliere moderne
Njohin dhe te kryejne mire punet e deges se pritjes gjate mberritjes
Analizpoj politikat turistike.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
 Roy A.Cook.,Laura J.Yale.,Joseph J.Marqua (2009) Tourism: The Business of Travel,
Pearson
 G.Michael Hall.(2009) Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships, Pearson
 Jean-Pierre Lozato-Giotart.,Michel Balfet (2009) Progettazione e gestione di sistemi turistici.
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Territorio, sistemi di produzione e strategie,FrancoAngeli
Leksione të përgatitura të Strategji Turizmi, nga Petrit Hasanaj

Emërtimi i lëndës
MENAXHIMI I CILESISE
Përmbajtja e shkurtër
Në këtë modul studentët do të përvetësojnë njohuritë mbi parimet e Menaxhimit të Cilësisë dhe do të
kuptojnë jo vetëm rëndësinë e sigurimit të cilësisë së produktit dhe shërbimit tek klientët, por dhe
mjetet e cilësisë totale. Studimi i parimeve kryesore të menaxhimit të cilësisë: që kanë për fokus
konsumatorin, përmirësimin e vazhdueshëm, përfshirjen e punonjësve, si dhe përmirësimin e procesit.
Ky modul është i dizajnuar për të siguruar një mbulim të plotë të menaxhimit të cilësisë. Theksi do të
vendoset në teori dhe zbatimin e menaxhimit të cilësisë.
Për të kuptuar sa më mirë përmbajtjen e këtij moduli do të përdoren rasteve studimore dhe ndonjë
projekt për të fituar njohuri në zbatimin e parimeve të menaxhimit të cilësisë, ndërsa konceptet dhe
idetë për cilësinë që ne do të mbulojë në këtëmodul të ndikojnë në çdo aspekt të shumicën e gjërave që
hasim rreth nesh.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të suksesshëm të modulit, studentët duhet të jenë në gjendje të:
1. Kuptoj teorinë e menaxhimit të cilësisë, parimet dhe praktikat.
2. Aplikojnë kriteret e “çmimeve të cilësisë” për vetëvlerësim.
3. Identifikojnë teknikat për të identifikuar dhe për të përmbushur nevojat e klientëve.
4. Të matur koston e cilësisë së dobët dhe të efektivitetit dhe efikasitetit të procesit për të gjetur
cilësinë e performancës dhe për të identifikuar fushat për përmirësim;
5. Zbatojnë përpjekjet për përmirësimin e cilësisë duke përdorur ekipe.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
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Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
1. Menaxhimi i Cilësisë, Venetike Nakuqi, Tiranë 2009,
2. The Management and Control of Quality; James R. Evans, William M. Lindsay; ThomsoSouthwestern, 6th Edition, 2005
3. Quality Management: Introduction to Total Quality Management for Production, Processing
and Services, 5th edn, , Goetsch, DL & Davis, B 2006, Pearson
- Six Sigma For Managers, Greg Bruce, McGraw-Hill, 2002Sotiraq Dhamo “Kontabiliteti
financiar”, Tranë
- Financial Accounting and Reporting, Barry Elliott and Jamie Elliott, 14th Edition, 2011

Emërtimi i lëndës
SISTEMI INFORMATIV I KONTABILITETIT
Përmbajtja e shkurtër
Përmbajtja e kësaj lënde, bazohet në kuptimin e sistemit informativ të menaxhmentit në përgjithësi,
pastaj orientimi bëhet më specifik pra kryesisht në aftësimin e studentit për ndërtimin e një sistemi
informativ të kontabilitetit ku orientimi bëhet kryesisht për ndërtimin e sistemit, kontrollin e sistemin
dhe vendimarrjen bazuar kryesisht në sistemin e ndërtuar të kontabilitetit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të jenë në
gjendje të:

•
•

Të përfitojnë njohuri për mjedisin afarist ku operon entiteti ekonomik,

•
•

Regjistrimi i transaksioneve, postimi në libra dhe përgatitja e bilancit vërtetues,

Aplikimi i instrumentave dhe metodave të qëndrueshmërisë strategjik dhe menaxhimin e
mjedisit,
Aftësia për integrimin e njohurive të fituara në kontekste dhe aftësinë për të punuar në ekip
dhe në projekte praktike,

•

Rëndësinë e planit kontabël për dizajnimin e një sistemi të qëndrueshëm kontabël.

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
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Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura

-

Sistemi Informacionit Kontabël, Agim Binaj, 2012
- Accounting Information Systems, Controls and Processes,Turner Weickgenannt, 2009

Emërtimi i lëndës
ANGLISHTJA AFARISTE III
Përmbajtja e shkurtër
The course content is specifically relevant English Language Program for business and economic
development as well as Entrepreneurship.
The chapters and the lexicon that make basic literature fall apart with regard to study areas and the
average level of foreign language recognition by students of higher education.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Bringing learners up to date with the language they need for business today, this book explains words
and expressions and also provides practice of using the new language. This second edition reflects
recent developments in technology, global relations and financial practice and covers a wide range of
topics from Finance to Culture at Work. It also helps learners develop skills in key areas including
Presentations, Meetings and Negotiations. With vocabulary drawn from the Cambridge Business
English Corpus – a collection of real English compiled from authentic sources including business
magazines, professional journals and educational books – learners can be sure that the language they're
learning is up-to-date, relevant and natural. This second edition comes with or without a new CDROM, which offers practice exercises and games, audio of each word or phrase, tests and a phonemic
chart for pronunciation support.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura

-

Sistemi Informacionit Kontabël, Agim Binaj, 2012
- Accounting Information Systems, Controls and Processes,Turner Weickgenannt, 2009

Emërtimi i lëndës
KONTABILITETI MENAXHERIAL
Përmbajtja e shkurtër
Ky kurs do t’u japë studenteve të vitit të tretë drejtimi Amdinistrim Biznesi-Kontabilitet njohuri
themelore mbi konceptet bazë mbi kontabilitetin e menaxhimit dhe strategjitë. Ai përcakton rolin e
menaxherit në biznesin e ndërmarrjes, na njeh me rëndësinë e planifikimit dhe ndikimin e mjediseve
makro dhe mikro ekonomike në vendosjen e objektivave të biznesit. Në këtë kurs do të trajtohen çeshtje
të tilla si planifikimi, organizimi, motivimi, dhe udheheqja e kontabilitetit të menaxhimit, të cilat do të
thellohen më tepër në vitet ne vazhdim mbështetur në standardet ndërkombëtare. Një rëndësi e veçantë i
kushtohet rolit të manaxhimit në shoqëri dhe në biznese qofshin këto fitimprurëse ose jo.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kuptimi logjik i koncepteve bazë mbi Kontabilitetin e menaxhimit dhe rolin e tij në raport me
organizatën dhe shoqërinë në tërësi, kuptimi i funksioneve menaxheriale dhe lidhjes ndërmjet tyre,
aftësia për të asociuar konceptet teorike me situata të ndryshme në kontabilitetin menaxherial në
praktikë, konsolidimi i njohurive bazë, me qëllim zhvillimin e tyre të mëtejshëm në lëndë të tjera
menaxheriale, gjenerimin e një përspektive strategjike, menaxhimin e procesit të ndryshimit, krijimi dhe
zhvillimi i grupeve në Kontabilitetin e menaxhimi, gjetjen e burimeve të informacionit dhe vleresimin e
situatave reale si dhe zhvillimin e mendimit kritik, përmiresimin e komunikimit dhe prezantimit verbal
dhe të shkruar.
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Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me shkrim,
suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në
vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literatura
- Kontabiliteti I Menaxhmentit, Prof.Dr.sc. Skender Ahmeti,2008
- Dispenca, “Kontabiliteti i Menaxhimit”, 2012 Prof,Ass.Dr. Adem Zogjani -Prof. Dr. Flutra Kalemi,
“Kontabiliteti i drejtimit”, Tiranë 2008.
- “Cost Accounting and Managerial”– Homgren T.Charles, George Fostes, Srikant M. Datar.

Emërtimi i lëndës
ANALIZA FINANCIARE
Përmbajtja e shkurtër
Kjo lende perben nje diciplin shkencore e cila bazohet ne pjesen me te madhe te gjykimeve operative
ekonomike per arritjen e ndermmarjes,per ecurin e tyre,per periudha kohore afat mesme dhe afat
gjata,si dhe per aftesin paguese etj . Kjo analiz mundeson shqyrtimin kompleks te te gjitha fazave ne te
cilat kalon pasqyra financiare .Kjo diciplin perfshin zhvillimin e nje pasqyreja financiare e cili
permban synimet dhe objektivat e percaktuara qarte duke pershkruar edhe menyren se si ato do te
arrihen per ate ndermarrje ,pra eshte nje perpjekje e planifikuar me kujdes dhe organizuar mire per
kryerjen e kesaj analize.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kursi i lëndës "Analiza e Pasqyrave Financiare,, " do të ndihmojë Studentet qe te njihen me nocionet
themelore dhe konceptet bashkohore te operimit te pasqyreve financiare.Materjali u dedikohet
studenteve qe te kuptojne thelbin e perpilimit te analizes se pasqyres financiare. Gjate zhvillimti te
ligjiratave dhe ushtrimeve nga kjo lende ,studentet do te aftesohen qe ti njohin shqyrtimet komplekse
te te gjitha fazave ne te cilat kalon procesi i perpilimit te pasqyra financiare.
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Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura

-

Analiza financiare (leksione) prof.dr sc.Nerimane Bajraktari dhe Fatbardha Molla
Analiza e bilancit prof.dr.Palok Kolnikaj ,prof.as.dr.Hydajet Shehu
- Teknikat e flukseve financiare prof.dr.Palok Kolnikaj,prof.as.dr.Hydajet Shehu

Emërtimi i lëndës
QEVERISJA KORPORATIVE
Përmbajtja e shkurtër
Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët do të takohen me sistemet e qeverisjes së
korporatave, si një çështje e orkestruar në nivel global.
Kursi është i dizajnuar për të ofruar një pasqyrë të thellë se si korporatat dhe ndërmarrjet janë të
qeverisura. Në fund të kursit, ju duhet të keni një kuptim të mirë të asaj se si bordet edhe pse e kanë
pronësinë e aksioneve nuk bëjnë gjithmonë punë, punë si grupet e biznesit, edhe pse punëtorët mund të
jenë anëtarë të mirë të bordeve dhe të qeverisjes mund të ndihmojnë ndërmarrjet të fitojnë aftësitë.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të jenë në gjendje të:
Kuptojnë sistemet e qeverisjes korporative që janë formuar në të kaluarën nga forcat ekonomike,
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politike, sociale dhe kulturore. Identifikojnë pasojat e forcave bashkëkohore që ndikojnë në kontrollin
e përbashkët të së ardhmes së qeverisjes korporative. Zgjidhin dhe të identifikojë modelet më të mira
të sistemit të qeverisjes korporative për korporatat dhe institucionet e tjera.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara
në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
Shyqyri Llaçi & Jorida Tabaku, Qeverisja e korporatave , 2008 Cikël leksionesh.
Claesssens, World Bank, Corporate Governance and Development, 2003 Candbury Code,
The Code of best practise”, 1992 London

Moduli/Lënda
PRAKTIKA PROFESIONALE
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5.2.15. Marrëveshjet me bartësit tjerë të akredituar
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren ka të nënshkruara marrëveshje bashkëpunimi me:
Universitetin “Hasan Prishtina” Prishtinë, Universitetin “Haxhi Zeka” Pejë, Universitetin “Kadri
Zeka” Gjilan, Universitetin “Isa Boletini” Mitrovicë si dhe me disa universitete nga Shqipëria dhe
atë: Universiteti i Tiranës, Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër, Universitetin e Durrësit, etj.
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5.3. Menaxhment Ndërkombëtar
Emri i programit të studimit

Menaxhment Ndërkombëtar

Niveli i kualifikimit sipas KKK (BA, MA,
PhD, program doktorate, kurs universitar,
çertifikatë apo diplomë profesionale)

BA

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në
formë të plotë dhe të shkurtuar

Bachelor Shkencor në Menaxhment
Ndërkombëtar - BSc

Fusha e studimit sipas Ersamus Subject
Aresa Codes (ESAC)
Profili i programit akademik
Kohëzgjatja minimale e studimit
Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje
nga puna, studim në distancë etj.)
Numri i ECTS-ve
Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër)

04
Menaxhment Ndërkombëtar
3 vite (6 semestra).
E rregullt 250 + 50 Me korrispodence
180 ECTS apo 60 ECTS/Vit
1. Matematika Afariste
2. Bazat e Kontabilitetit
3. Bazat e Ekonomiksit
4. Bazat e Menaxhimit Ndërkombëtar
5. Menaxhmenti Komunikues Ndërkulturor
6. Anglishtja Afariste – I7. Kontabiliteti Financiar
8. Bazat e Financës
9. Statistikë
10. Bazat e Markëtingut
11. Mjedisi Ndërkombëtar i Biznesit
12. E drejta Biznesore
13. Shkrimi Akademik
14. Menaxhimi i Operacioneve
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15. Menaxhimi i Projekteve
16. Informatika në Biznes
17. Anglishtja Afariste – II18. Kërkimet e tregut
19. Sjellja e Konsumatorit
20. Zhvillimi në Karrierë
21. Financat Ndërkombëtare
22. Ndërmarrësi
23. E- Markëtingu
24. Analiza Kuantitative në Biznes
25. Gjuhë Gjermane –I
26. Analiza Financiare
27. Gjuhë Turke
28. Qeverisja Korporative
29. Biznesi Ndërkombëtar
30. Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
31. Etika në Biznes
32. Praktika Profesionale
33. Anglishtja Afariste – III34. Gjuhë Gjermane – II35. Marketingu Strategjik
36. Menaxhimi i Potencialeve Turistike
37. Logjistika dhe Distribuimi
38. Integrimet Ekonomike Evropiane
39. PUNIMI I DIPLOMËS
Numri i vendeve të studimit
Udhëheqësi i drejtimit/programit të studimit

E rregullt 250 + 50 Me korrispodence = 300
Prof. Ass. Dr. Artan Nimani

Personeli i përhershëm akademik
(shkencor/artistik)
(Numri sipas kategorive të personelit)
Taksat e studimit

Njembëdhjetë (11) Profesor Asistent
Katër (4) Asistent
25 euro për semestër
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5.3.2. Arsyeshmëria e programit për tregun e punës
Fakulteti Ekonomik i Universitetit "UKSHIN HOTI" në Prizren ofron dy programe të
studimeve në nivelin Bachelor: programin “Menaxhment Ndërkombëtar” dhe programin
“Administrim Biznesi”. Zhvillimi i këtyre programeve është i lidhur ngushtë me nevojat e
tregut të punës dhe të zhvillimit të biznesit jo vetëm në rajonin e Prizrenit por edhe më gjërë.
Numri i nxënësve të cilët e mbarojnë shkollën e mesme nga ky rajon, kanë mundësi reale për të
përzgjedhë njërin nga këto programe për studime themelore.
Duke pas parasysh historikun e kërkesës për t’u regjistruar në këto programe, që vazhdimisht ka
qenë në rritje, ekziston arsyeshmëria e plotë e zhvillimit të këtyre programeve në nivelin
Bachelor të studimeve në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizrenit.
Në vitin akademik 2013/2014 në Fakultetin Ekonomik, ka filluar implementimi i programit
master në “Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit”, i financuar nga programi
TEMPUS dhe në partneritet me 10 Universitete ndërkombëtare.
Në vitin akademik 2014/2015, ka filluar organizimi i studimeve në nivelin master në programin:
Master në “Administrim Biznesi”, kurse në vitin akademik 2015/2016 në programin
“Kontabilietet dhe Auditim”. Rrjedhimisht, në këto programe regjistrohen kryesisht studentët të
cilët i mbarojnë studimet themelore në programet “Administrim Biznesi” dhe” Menaxhment
Ndërkombëtar” në Fakultetin Ekonomik të Universitetit “Ukshin Hoti” Prizrenit. Ky fakt, e
shton edhe më tepër arsyeshmërinë e implementimit të këtyre programeve në nivelin Bachelor
të studimeve.
5.3.3. Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit
Programi Menaxhment Ndërkombëtar është i krahasueshëm me programin e studimeve të
ngjajshme që organizaohen në Universitetin e Wienës (Universitat Wien - Guidelines for the
Bachelor's Degree Programme in Business Administration; dhe Guidelines for the Bachelor's
Degree Programme in International Business Administration), University of Applied Sciences
Würzburg-Schweinfurt në Gjermani, University of Information Technology and Management në
Poloni dhe me Universitetin e Kentit të Britanisë së Madhe. Gjithashtu jemi bazuaredhe në
programet studimore që organizohen në Universitetin Strayertë SHBA-ve (Strayer University).
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5.3.4. Grupi target që i dedikohet programi
Të gjithë atyre që e kanë të përfunduar shkollimin e mesëm, dhe kanë përfunduar maturën
shtetërore, e që kanë ambicje që të përfshihën në boten nderkombetare të biznesit.

5.3.5. Orjentimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit
(misionit)
Misioni i programit Menaxhment Ndërkomëtar është të përgatisë studentët me aftësi praktike
menaxhuese në kontekstin e ndërmarrjeve globale duke arritë shkathtësi dhe kapacitete
intelektuale të mjaftueshme për karrierë nderkombetare në biznes si dhe një të lidershipi
produktiv në sistemin ekonomik bazuar në tregun e lirë dhe ndërmarrjeve private, i bazuar në
frymën e menaxhimit të një ndërmarrësie konkuruese.
Universiteti “Ukshin Hoti” Prizreni i shërben rajonit të Prizrenit dhe vendit me rekrutimin,
zhvillimin dhe edukimin e studentëve për të qenë të aftë të përfshihen në tregun e punës në
Kosovë dhe më gjërë. Universsiteti synon që nëpërmjet programeve të zhvilloj shkathtësitë
aplikative të studentëve me kompetencë, me qëlim që të jenë të barabartë dhe të përgaditur me
njohuri dhe shkathtëssi për zbatimin praktikë të tyre.
5.3.6. Qëllimi i programit studimor (pershkrimi i shkurter i programit)
Programin Menaxhment Ndërkombëtar ka për qëllim ndërtimin, zhvillimin dhe implementimin e
një orientimi praktik të njohurive nga fushat e menaxhmentit, e posaqerisht të menaxhimit ne
biznesin ndërkombëtar. Ofron mundësi që studentet tane të diplomuar të kanë njohuri të
mjaftueshme per tregun global dhe sjelljet në të. Menaxhimi ndërkombetar si program ne BA
përfshinë lëndë nga fusha e menaxhmentit, menaxhmentin nderkombetar, biznesit dhe të drejtes
biznesore ndërkombëtare, marketingut, e-marketingut, kontabilitetit, standardeve ndërkombëtare
të kontabiliteti, të ligjeve të kompanive, të qeverisjes korporative dhe kumunuikimit
ndërkulturorë.
Qëllim tjetër i këti programi është që studentët të zhvillojnë aftësitë e të menduarit kreativë,
inovativë dhe komunikues në zgjidhjen e problemeve biznesore dhe të vendimmaarrjes duke u
bazuar në përdorimin e një literature të gjërë analitike, hulumtuese dhe praktike.
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Programi i studimeve ”Menaxhment Nërkomëtar” është program trevjeçar i studimeve dhe
përfshinë 6 semestra me gjithsejt 180 ECTS. Qëllimi i programit është arrijtja një niveli të
kualifikuar të njohurive bazike nga fusha e menaxhment dhe biznesit nërkomëtar. Ky program ju
mundëson studentëve të njohin kompleksitetin e organizatave biznesore vendore dhe
ndërkombëtare, marrëdhëniet e ndërvarura në mes bizneseve dhe legjislacioneve vendore dhe
ndërkombëtare mbi të cilat ato e zhvillojnë biznesin si dhe vështirësit në adminisrimin e biznesit.
Ky program studentëve do të ju ofroj njohuri të mjaftueshme për menaxhim bashkohor të
biznesit në një ambient biznesor konkurues.
Duke studjuar këtë program studentët do të jenë në gjendje të studjojnë në tërësi parimet e
lëndëve si në vazhdim: Matematika Afariste, Bazat e menaxhimit ddërkombetar, Bazat e
kontabilitetin, Kontabiliteti financiar, Financat e korporatave, Bazat e marketingut, Emarketingun, Ndërmarrësinë, Makroekonominë, Mikroekonominë, Biznesi ndërkombëtar,
Komunikimin në biznes, Qeverisja korporative, si dhe Statistikën dhe Analiza kuantitative në
biznes, etj.
Poashtu, një nga qëllimet tjera të këti programi është që tu ofrojë studentëve një përvojë praktike
që ti përgatisë ata për të hyrë në pozita të ndryshme, duke përfshirë edhe pozitat menaxhuese në
sektorët e ndryshëm të biznesit vendore por edhe të ati ndërkombetar. Kjo biografi e punës
praktike do të implementohet nga programet praktike të konceptuara në bashkëpunim me
subjektet biznesore vendore dhe ndërkombëtare ku studentet do të mesojenë edhe kulturen e
punes dhe sjelljet e një menaxher në organizatë.
Universiteti “Ukshin Hoti”, përkatësisht Fakulteti Ekonomik ka krijuar me Raffeisen Bank në
Kosovë një program për praktikë profesionale, dhe me Bankën Ekonomike të Kosovës, ku
studentat tanë e kryejnë praktikën në kohëzgjetje nga një deri në tre muaj. Gjithashtu kemi
marëveshje të shkruar me Aleancën Kosovare të Bizneseve nëpërmjet të cilës për çdo vit i
sistemojmë të gjithë studentat e vitit të tretë nëpër biznese, institucione financiare, kuvende
komunale dhe ndërmarrje publike për ta kryer pjesën praktike ne kohëzgjetje prej 60 orë.
Fakulteti Ekonomik ka nënshkruar marëveshje bashkëpunimi edhe me Odën e Tregtisë dhe
Industrisë të Edirnes - Turqi, ku çdo vit studentat e vitit të tretë (përparësi do të kenë ata që e
njohin gjuhën Turke) do të mund ta kryejnë pjesën praktike.
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Objektivat e programit të kualifikimit janë:
 Programi do t’ju mundësoj studentëve që të përvetsojnë njohuri teorike dhe praktike të
qëndrueshme për sjelljet, aktivitetet biznesore vendore dhe ndërkometare.
 Nëpërmjet programit të studimit Menaxhment Nërkobetar studentët do të jenë të aftë të
zhvillojnë shkathtësi analitike dhe të reflektojnë në çështjet biznesore në tregjet globale.
 Studentët do të jenë në gjendje të zhvillojnë përshtashmëri dhe fleksibilitet të qasjes dhe
aftësisë për të inicuar dhe përgjigjur pozitivisht dhe në mënyrë të duhur ndryshimeve.
 Menaxhmenti Nderkombetar si program do t’i përgatis studentët për karrierë në biznes,
menaxhim efikas ose fushat që lidhen me menaxhimin dhe lidershipin e tyre për të
kontribuar me të madhe në shoqëri tone dhe menaxhimin global.
 Programi do t’i rritë aftësitë e të mësuarit të studentit gjatë gjithë jetës, aftësitë
komunikuese, njohuri mbi globalizimin dhe zhvillimin si një menaxher ndërkombëtarë.
 Studentët do të jenë në gjendje t’i zbatojnë dijet e fituara për zgjidhjen e problemeve në
mënyrë shkencore dhe pa paragjykime.
 Nga programi i Menaxhmentit ndërkombetar, studentët do të përfitojnë kompetenca
shoqërore dhe ndërkulturore.
 Aspekti etik është gjithashtu i rëndësishëm dhe studentët do të jenë të aftë të perceptojnë
sjelljet dhe normat etike, dhe ti zbatojnë në praktikë.
Derisa Gjuha angleze po dominon në shumë fusha të ekonomisë, lënda e Gjuhës angleze e
përshkruar në këtë program, u ofron studentëve avancimin e njohurive për gjuhën angleze dhe
pergaditjen e tyre për penetrimet në boten bashkohore të biznesit nderkombetar. Anglishtja
afariste u ofrohet studenteve në tri vitet e tyre të studimit. Lëndët “Gjuhë Gjermane” gjithashtu u
mundëson studenteve që të zhvillojnë shkathësitë e tyre gjuhësore për të qënë akter i aftë në
tregjet ndërkombëtare.
Në bazë të Marëveshjeve të nënshkruara me shumë Universitete nga Turqia, e sidomos me
nënshkrimin e Marëveshjes me Odën e Tregtis dhe Industrisë të Edirnes, Gjuha Turke e paraparë
më këtë program, u mundëson studentave komunikimin më të lehtë dhe mundësinë për ta
kuptuar më mirë mjedisin biznesor dhe funksionimin e korporatave të Turqisë, ku ata do ta
kryejnë pjesën praktike nëpër këto kompani.
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Gjithashtu janë të parapara edhe vizita studimore për studentë të cilët do të kenë mundësi ti
përcjellin nga afër rrjedhat e menaxhimit, qeverisjes, financave etj, nëpër korporata
ndërkombëtare dhe vendore. Për këtë qëllim janë nënshkruar Marëveshje me Odën Ekonomike
të Turqisë, por edhe me Asosciacione të bizneseve nga vendet Perëndimore dhe Odën
Ekonomike të Kosovës.
5.3.7. Rezultatet e pritura të mësimit
Pas përfundimit të studimeve në programin “Menaxhment Ndërkombëtar” studentët do të jenë
të përgaditur për:
 të hyrë në tregun e brendshëm dhe të jashtëm të punës;
 të themelojnë biznes kombetar dhe ndërkombetar;
 të vepruar në ambient konkurues biznesor;
 të analizuar dhe zgjidhë problem, për të marrë vendime meritore;
 të mesojnë norma, sjellje dhe kulturat e ndryshem ne të bërit biznese në vende të
ndryshem të botës.
 të aplikuar njohuritë e tyre në praktikë nëpërmjet formave të ndryshme të komunikimit
dhe të raportimit;
 të menaxhojnë kohën në mënyrë efektive dhe të pavarur;
 të menaxhojnë biznesin në mënyrë të pavarur dhe me përgjegjësi duke hyre ne tregjet
globale.
5.3.8. Raporti teori/praktikë
Gjatë tërë periudhës së studimeve, raporti ndërmjet pjeses teorike dhe asaj praktike do të jetë
përafersisht 70%:30%. Ky raport pëson ndryshime sipas lëndëve të caktuara. Ndërkaq, në
semestrin e fundit të vitit të tretë të studimeve, studentët do të zhvillojnë edhe praktikën
profesionale të barasvlefshme me 4 ECTS e që mentorohen nga profesori i caktuar.
5.3.9. Llogaritja e ECTS-ve
Programi i Menaxhment Nderkombetar është në përputhshmëri të plotë me udhëzimet e reja
Evropiane për arsimin e lartë ashtu siç janë të specifikuara në marrëveshjen e Bolonjës. Në
programin Menaxhimi Ndërkombëtar, studimet zgjasin 3 vite, perkatesisht 6 semestra ku secili
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semester ka nga 30 ECTS, qe do te thot se studimet perfundojn pas grumbullimit te 180 ECTS.
Shuma e orëve të angazhimit për një ECTS është 25 orë studimi (1 ECTS = 25 orë).
 1 ECTS= 25 orë angazhim
 1 semester = 30 ECTS;
 1 vit = 60 ECTS x 25 orë = 1.500 0rë angazhim
 3 vite = 180 ECTS x 25 orë = 4.500 0rë angazhim
5.3.10. Puna praktike- Internship
Universiteti i Prizrenit ka marrëveshje të nënshkruar me Aleancën Kosovare të Biznesit, OEKnë për punë praktike të studentëve në kompani publike, private, institucione financiare, Banka,
dhe kompani tjera.
Poashtu ekzisston edhe marrëveshja e nënshkruar me Odën e Tregtisë dhe Industrisë të EdirnesTurqi për praktikë studentore.
5.3.12. Kushtet e rexhistrimit dhe pranimi studentëve
Kriteret për regjistrimin e studentëve janë të parapara me Ligjin për Arsimin e Lartë në Kosovë,
me Statutin e Universitetit “Ukshin Hoti” Prizren dhe vendosen në Konkursin publik për
pranimin e studentëve. Përcaktimin e kuotës për pranimin e studentëve e bënë Senati i
Universitetit të Prizrenit që aktualisht është 200 student të rregullt dhe 50 me korrispodencë.
Përzgjedhja e kandidatëve që kanë aplikuar në konkurs bëhet përmes testimit, ndërsa pikët
grumbullohen nga rezultatet e shkollimit paraprak dhe rezultatet e arritura në test.
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5.3.13. Pasqyra e programit
Semestri 1
Nr.

O/Z

Orë/Javë

Lënda mësimore

L

U

ECTS

Mësimdhensi

1

O

Matematika Afariste

2

2

6

Fevzi Berisha

2

O

Bazat e Kontabilitetit

2

2

5

Bekim Berisha

3

O

Bazat e Ekonomiksit

3

2

5

Gani Gjini

4

O

Bazat e Menaxhimit Ndërkombëtar

3

2

5

Artan Nimani

O

Menaxhmenti
Ndërkulturor

4

Nerimane
Bajraktari

O

Anglishtja Afariste – I -

5

Kadri Krasniqi

5

6

Komunikues
2

1

2

1

30

Semestri 2
Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë
L

U

ECTS

Mesimdhensi

1

O

Kontabiliteti Financiar

2

2

6

Bekim Berisha

2

O

Bazat e Financës

3

1

5

Florije Govori

3

O

Statistikë

2

2

5

Artan Nimani

4

O

Bazat e Markëtingut

2

2

5

Hysni Terziu

5

O

Mjedisi Ndërkombëtar i Biznesit

3

1

5

Drita Krasniqi

6.1.

Z

E drejta Biznesore

2

1

4

Armend Podvorica

6.2.

Z

Shkrimi Akademik

2

1

4

Flamur Shala
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Gjithësej

30

Semestri 3
Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë
L

U

ECTS

Mesimdhensi

1

O

Menaxhimi i Operacioneve

3

1

6

Drita Krasniqi

2

O

Menaxhimi i Projekteve

2

2

5

Nerimane Bajraktari

3

O

Informatika në Biznes

2

2

5

Naim Baftiu

4

O

Anglishtja Afariste – II-

2

1

5

Jusuf Mustafaj

5

O

Kërkimet e tregut

2

2

5

Rifat Hoxha

6.1.

Z

Sjellja e Konsumatorit

2

1

4

Isuf Lushi

6.2.

Z

Zhvillimi në Karrierë

2

1

4

Bahtije Gerbeshi

Gjithësej

30

Semestri 4
Nr.

O/Z

Lënda mësimore

Orë/Javë
L

ECTS

Mesimdhensi

U

1

O

Financat Ndërkombëtare

2

1

5

Gani Gjini

2

O

Ndërmarrësi

3

1

5

Behxhet Brajshori

3

O

E- Markëtingu

2

2

5

Hysni Terziu

4

O

Analiza Kuantitative në Biznes

3

2

6

Artan Nimani

5

O

Gjuhë Gjermane -I

2

1

5

Sadete Pllana

79

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

6.1.

Z

Analiza Financiare

2

2

4

Florije Govori

6.2.

Z

Gjuhë Turke

2

1

4

Hysnije Koro

Gjithësej

30

Semestri 5
Nr.

O/Z

Orë/Javë

Lënda mësimore

L

U

ECTS

Mesimdhensi

1

O

Qeverisja Korporative

3

1

6

Hamdi Hoti

2

O

Biznesi Ndërkombëtar

2

1

6

Halil Kukaj

3

O

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore

2

1

5

Hamdi Hoti

4

O

Etika në Biznes

2

1

5

Kadri Kryeziu

5

O

Praktika Profesionale

1

0

4

Drita Krasniqi

6.1.

Z

Anglishtja Afariste – III -

2

1

4

Amantina Pervizaj

6.2.

Z

Gjuhë Gjermane – II -

2

1

4

Sadete Pllana

Gjithësej

30

Semestri 6
Orë/Javë

Nr.

O/Z

Lënda mësimore

1

O

Marketingu Strategjik

2

2

2

O

Menaxhimi
Turistike

2

1

3

O

Logjistika dhe Distribuimi

2

1

i

L

Potencialeve

U

ECTS

Mesimdhensi

6

Hysni Terziu

5

Bedri Millaku

5

Ibrahim Krasniqi
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O

5

O

6

O

Integrimet Ekonomike Evropiane

2

2018
1

PUNIMI I DIPLOMËS
Gjithësej

4

Halim Bajraktari

10

Mentori

30

Përshkrimi i Moduleve/lëndëve
Moduli/Lënda

MATEMATIKA AFARISTE
Përmbajtja e shkurtër
Përmes kësaj lënde studentët do të njihen me njohuri nga Matematika dhe do të fitojnë njohuri të
nevojshme mbi rolin dhe rëndësinë e matematikës së përgjithshme dhe matematikës financiare.
Më konkretisht studentët do të përvetësojnë njohuritë nga matrica dhe përcaktorët që janë të
nevojshme për zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare. Metodat për zgjidhjen e sistemeve
të ekuacioneve. Sistemet e ekuacioneve në forma dhe mënyra të ndryshme. Vetit e vargut
aritmetik dhe gjeometrik dhe zbatimi i tyre në zgjidhjen e problemeve të ndryshme. Paraqitja
grafike e funksionet themelore elementare . Limiti dhe vazhdueshmëria e funksionit. Derivati i
funksioneve elementare dhe në bazë të vetive të derivatit dhe derivatet e secilit funksion.
Shqyrtimi dhe paraqitja grafike e funksioneve. Integrali i pacaktuar. Zbatimi i integralit të
caktuar në zgjidhjen e disa problemeve nga gjeometria dhe mekanika. Elementët e matematikës
financiare: Depozitat, Renatat, Huatë dhe Amortizimi i huave.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit:
Arritje e fitimit të njohurive nga matematika të nevojshme për aplikimin në shkencën e
e ekonomisë. Studenti do të jetë në gjendje që të përdor dhe të kuptojë drejt nocionet e
matematikës së lartë, me qëllim që ato njohuri ti ndihmojnë si aparat ndihmës në lëndët në të cilat
është i domosdoshëm përdorimi aparatit matematikor.
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Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies
Ligjërata interaktive, ushtrime, diskutime, detyra, etj.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.

Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela e bardhë, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura:

Ajet Ahmeti (2012), “Matematika për ekonomistë”, Prishtinë 2012

Moduli/Lënda
BAZAT E KONTABILITETI
Përmbajtja e shkurtër
Në këtë lëndë studentat do të mësojnë se çka është kontabiliteti, kush janë përdoruesit e
informatave nga kontabiliteti, për pasqyrat financiare, sa bizneset e ndryshme i prezentojnë
informatat kontable, Korniza e koncepteve, parimet dhe supozimet, Kontabiliteti me hyrje të
dyfishtë, Ditari kryesor, Libri kryesor, Korigjimi i hyrjeve në ditar, Mbyllja e librave në ditar,
Bilanci vërtetues dhe pasqyrat financiare sëbashku me të gjitha zërat e pasqyrave financiare, si
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dhe për të hurat, shpenzimet, parapagimet dhe shpenzimet akruale.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët nuk e kanë fushën kryesore
kontabilitetin. Kursi u ofron studentëve njohurit themelore të kontabilitetit për kompanitë
shërbyese, tregtare dhe prodhuese. Qëllimi është që studentët të zhvillojnë aftësitë që të mund të
regjistrojnë transaksionet e përgjithshme të kontabilitetit, të kuptojnë dhe të interpretojnë pasqyrat
financiare themelore dhe përdorimin e informacionit të kontabilitetit për të ndihmuar në marrjen e
vendimeve më të mira të biznesit.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura
- Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, 2010 Edicion i parë Kosovarë ISBN
9789951001175
- Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition. ISBN
9780470518403
- Kieso E. Donald, Intermediate Accounting, 2009, 13th Edition, ISBN-10:
0470423684

Moduli/Lënda
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BAZAT E EKONOMIKSIT
Përmbajtja e shkurtër
Mikroekonomia, studimin e sjelljes ekonomike te grupeve të vogla ekonomike sikurse
kompanitë dhe familjet, është njëra nga nën fushat më të mëdha në ekonomi. Kjo lëndë ka për
qëllim të paraqes shqetsimin e mbiharkimit të mikroekonomisë-ndarjen efikase e burimeve të
pamjaftueshme.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Aftësi për të argumentuar në mënyrë logjike analitike dhe ekonomike që mundëson analizimet të
gjithanshme mikroekonomike të vendimeve të menaxhmenit dhe dizajnimit institucional.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 3:2
Literatura
- Ahmet Mançellari, Sulo Hadëri, Dhori Kule, Stefan Qirici : “Hyrje nё ekonomi “, Pegi,
Tiranё, 2007
- John Sloman : ” Economics” Pearson Education, Sixth edition 2006
- Hal R. Varian: “Mikroekonomia”, Onufri , Tiranё, 2000
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Emërtimi i lëndës
BAZAT E MENAXHIMIT NDEKOMBETAR
Përmbajtja e shkurtër

Bizneset operojnë në tregjet globale dhe përballen me konkurrencën globale. Kriza globale
financiare ka vene ne pah pa mëdyshje se globalizimi është në realitet, rendi i ri botëror.
Organizatat duhet të jenë kompetente globalisht për të mbijetuar. Menaxhimi I këtyre
organizatave ndërkombëtare, shumëkombëshe, dhe transnacionale kërkon aftësi dhe njohuri
përtej parimeve dhe teknikave te menaxhimit tradicional.
Në fushën e studimeve të menaxhimit, menaxhimi ndërkombëtar është një nga fushat e interest
me te fundit. Aktualisht, njohuritë për menaxhimin ndërkombëtar ekzistojne vetëm në nje format
te fragmentuar.
Qëllimet dhe rezultatet e pritshme të mësimit

Është qëllimi i këtij kursi të prezantoj njohuritë aktuale se si bizneset mund të kenë sukses në
një mjedis ndërkombëtar. Të dyja, efekti i veprimit në një mjedis ndërkombëtar nga organizatat
dhe menaxhimi në përgjithësi, dhe efekti i veprimit në të vende te veçanta do të studiohen.
Përveç kësaj për të zhvilluar një zotërim të mirë të koncepteve përkatëse dhe ideve, është e
rëndësishme që ju të kuptoni implikimet praktike të asaj që është studiuar dhe do të jeni ne
gjendje për të aplikuar atë që keni mësuar.

Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në grupe.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI,
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 3:2
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Literatura:
NIMANI, Dr Artan (2017) Bazat e menaxhimit nderkombetar, Universiteti i Prizrenit
Literature shtese
1. Adler, N. (2008) International Dimensions of Organizational Behavior, 5th Edition,
South Western
2. E, HELEN Deresky. International Management: Managing Across Borders and
Cultures, Text and Cases, Global Edition 9,
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Emërtimi i lëndës
MENAXHIMI KOMUNIKUES NDERKULTUROR
Përmbajtja e shkurtër
Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të njihen me konceptet, ligjshmëritë dhe njohuritë
themelore antropologjike dhe kulturologjike, si dhe me sfidat e menaxhmentit ndërkombëtar
bashkëkohor në raport me komunikimin ndërkulturor. Lënda synon të vë në dukje se njohja dhe
mirëkuptimi i dallimeve kulturore, si dhe njohja e principeve dhe dimensioneve të komunikimit
ndërkulturor, për drejtuesit e firmave dhe korporatave multinacionale dhe për menaxhmentin
ndërkombëtar në përgjithësi, është parakusht i suksesit në punë.
Qëllimet dhe rezultatet e pritshme të mësimit
Studentët do t’i zhvillojnë njohuritë e tyre teorike për antropologjinë kulturore, për tipologjinë e
kulturave dhe për veçoritë dalluese të tyre. Studentët do të dinë të identifikojnë dhe të respektojnë
faktorin kulturor, si faktor me ndikim në suksesin e ndërmarrësisë dhe të menaxhmentit. Studentët
do të aftësohen të analizojnë dhe të vendosin se cilët përbërës kulturor të akcilës kulturë do t’i
kenë në konsideratë posaçërisht, në rast procesesh negociuese për marrëveshje të ndryshme me
pjestarë të kulturës përkatëse, si dhe për menaxhim në mjedise multikulturore.
Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies
Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në grupe.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI,
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura:



Judith N. Martin & Thomas K. Nakayama .”Hyrje në komunikimin ndërkulturor”.
Tiranë: UET Press, 2010.
Michael J. Papa, Tom D. Daniels, Barry K. Spiker.” Komunikimi organizativ – Qasjet dhe
prirjet”. Tiranë: UET Press, 2009.
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Moduli/Lënda
ANGLISHTJA AFARISTE - I
Përmbajtja e shkurtër
Fokusimi bëhet në aktivitetet dhe detyrat e bazuara në tekstet nga fusha e biznesit ,
ekonomisë dhe menaxhmenit që do t’ju mundësoj studentëve t’i zhvillojnë aftësitë e tyre të
studimit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të lëndës, pjesëmarrësit duhet të jenë në gjendje ta përcjellin lëndën e studimit
në fushën e tyre të lëndës së zgjedhur në Anglishte. Kjo nënkupton se ata në mënyrë kritike
mund t’i qasen kërkesave, më gjatë se sa marrja me një tekst autentik me çështje të temave të
lidhshmërisë së lëndës. Ata lehtë mund ta përcjellin ekstraktet e gjata në ligjerata në të folur
në fushat e tyre. Ata mund të prodhojnë një tekst të qartë dhe të detalizuar të cilët janë mire të
strukturuar, arsyetuar, me lidhje logjike mirë të dokumentuara. Ato mund të artikulojnë dhe
prezentojnë idetë nga burimet tjera dhe kontribojnë pikpamjet e pavarura në kah diskutimi.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
- Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, Student’s Book. Macmillan
(obligatory)
- Cunningham. Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, Work Book.
Macmillan ELT
88

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit
-

2018

Clandfield. L & Pickering. K .(2010). Global, Elementary, E - Book. Macmillan
Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip - Anglisht
Dictionary: Pauli Qesku. Fjalor Anglisht – Shqip
Dictionary: Oxford Advanced Learner’s Dictionary

Moduli/Lënda
KONTABILITET FINANCIAR
Përmbajtja e shkurtër
Parimet gjenerale të pranuara të kontabilitetit; Korniza konceptuale; Pasqyrat financiare të
kërkuara sipas SNRF-1; Elementet përbërëse të pasqyrave financiare, si pasuritë, detyrimet,
ekuiteti, të hyrat, shpenzimet, kapitali i pronarit, fitimet e mbajtura; Borxhet e këqija dhe të
dyshimta; Harmonizimi bankar; llogaritë kontrolluese; Auditimit dhe Analiza e pasqyrave
financire.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kjo lëndë është pjesa e dytë e lëndës Kontabiliteti Financiare I. Diskuton teorinë dhe
praktikën e përpilimit të pasqyrave financiare për nevoja të jashtme të përdoruesve të
informacioneve nga pasqyrat financiare, të tillë si: pronarët e bizneseve, kreditorët,
institucionet finnciare, agjencitë shtetërore si Administrata tatimore, Enti statistikor, Ministria
e finncave etj. Kjo lëndë fokusohet se si pasqyrat financiare reflektojne ngjarjet ekonomike te
kompanive dhe organizatave tjera fitimprurëse apo të organizatave jofitimprurëse. Gjithashtu
do të diskutohen Standardet kombëtare dhe ndërkombëtare të kontabilitetit për këto ngjarje,
alternativat e tyre dhe kufizimet e tyre.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
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Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literatura
- Rrustem Asllanaj, Kontabiliteti Financiar, 2010 Edicion i parë Kosovarë ISBN
9789951001175
- Rod Monger, Financial Accounting, A global Approach, 2010. 1th Edition.
ISBN 9780470518403
-

Kieso E. Donald, Intermediate Accounting, 2009, 13th Edition, ISBN-10:
0470423684
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Moduli/Lënda
BAZAT E FINANCES
Përmbajtja e shkurtër
Në këtë lëndë trajtohen konceptet themelore në financë, paraja, interesi i thjeshtë dhe i
përbërë, vlera në kohë e parasë, risku dhe kthimi, institucionet financiare, instrumentet
financiare, derivativet financiare, vlerësimi i letrave me vlerë, metodat e financimit. Ky kurs
ka për qëllim të ndihmojë: kuptimin e koncepteve themelore në financë; zgjidhjen e
problemeve që lidhen me vlerën në kohë të parasë; renditjen e mundësive dhe formave të
financimit të aktivitetit ekonomik të firmave. Kursi u mundëson studentëve të zhvillojnë aftësi
në përdorimin e instrumenteve teknike për vlerësimin e rrezikut financiar dhe kthimin nga
investimet në projekte rentabile dhe fitimprurëse.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të kursit studenti do të jenë në gjendje:


Të shpjegojë konceptet themelore në financë, vlerën në kohë të parasë, riskun dhe
kthimin;
 Të vlerësojë rrezikun në investime;
 Të bëjë klasifikimin e institucioneve financiare varësisht nga funksionet dhe pozicionimi i
tyre në tregje financiare;
 Të shpjegojë instrumentet financiare, llojet dhe funksionet që ato kryejnë;
 Të zbatojë modelet e vlerësimit të letrave me vlerë në tregjet e parasë, tregjet e kapitalit
dhe tregjet derivative;
 Të identifikojë burimet e financimit të biznesit dhe faktorët influencues në përpjestimin
relativ ndërmjet burimeve të financimit.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 3:1
Literatura
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1. Fadil Govori: Financë, IMF, Prishtinë, 2010
2. Herbert B. Mayo: Financa, LU Tiranë, 1995
3. Mishkin, Frederick: The Economics of Money, Banking, and Financial Markets, 8th
edition, Pearson Addison Wesley.
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Moduli/Lënda
STATISTIKË
Përmbajtja e shkurtër
Statistikat është shkencë e informacionit që ju lejon të zbuloni modelet pas të dhënave.
Statistika si një shkencë e të mësuarit nga të dhënatluan një rol jetësor në çdo fushë të
aktivitetit njerëzor e sidomos në ekonomi. Në hulumtimet ekonomike statistika ndihmon në
përdorimin e teknikave dhe metodave të ndryshme statistikore për mbledhjen e të dhënave,
grupimin dhe analizimin e të dhënave, testimin e hipotezave të testimit. Marrëdhënia
ndërmjet kërkesës dhe ofertës është studimi sipas metodave statistikore, importet dhe
eksportet, norma e inflacionit, të ardhurat për kokë banori janë problemet që kërkojnë njohuri
të mira të statistikave. Analiza e trednit dhe e regresionit gjithashtu ndihmojnë për vlerësimin
e gjendjes aktuale dhe për të bërë parashikimë prandaj njohuritë e marra nga kjo lëndë janë të
rëndësishme si për studentët ashtu edhe për hulumtuesit biznesmenët, qeveritarët etj.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Qëllimi i lëndës së Statistikës është që të ju mundësoi studentëve që gjatë ligjëratave dhe
ushtrimeve të fitojë njohuri të nevojshme mbi rolin dhe rëndësinë e statistikës së përgjithshme
dhe në veçanti të asaj ekonomike, lidhur me principet themelore, metodat dhe modelet
statistikore dhe mënyrën e aplikimit të tyre në analizat ekonomike.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literatura
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Sh. Kabashi dhe A. Nimani “Bazat e Statistikës”, KUB. Prishtinë 2012
Giovanni Girone dhe Tommaso Savemini: “Leksione të Statistikës”(përkthim, botues,
“Dudaj” Tiranë. 2003.
- Milan Papiq: “ Statistika e aplikuar në MS Excel”, përkthim nga kroatishtja, Kolegji
Universitar “Victory”. Prishtinë, 2007.
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Moduli/Lënda
BAZAT E MARKETINGUT
Përmbajtja e shkurtër
Njohje me lëndën, konceptet dhe përkufizimet e marketingut. Objektivat e studimit të
marketingut. Parimet kryesore dhe parimet tjera të marketingut. Procesi, aktivitetet, detyrat dhe
aksionet e marketingut. Metodat e kërkimeve të parimeve të marketingut dhe shfrytëzimi i tyre në
marketing.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe
zhvillimin ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të marketingut në përgjithësi, studentët
njihen me metodologjinë e poentimit të efekteve zhvillimore si nga aspekti mikro-ekonomik dhe
njiashtu edhe nga aspekti, makro-ekonomik të marketingut.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipërnë RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti është 2:2
Literatura
Philip Kotler and Keven Keler: Μarketing Μanagment, 2012
Prof.Dr. Bardhyl Ceku, dhe Prof.Dr.Nail Reshidi “Marketingu”Universiteti i Prishtinës, 2006
Fkulteti Ekonomik.
Prof.ass.dr. Liliana Elmazi “Strategjia e Marketingut” Tiranë 2002 Universiteti i Tiranës
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Moduli/Lënda
MJEDISI NDËRKOMBËTAR I BIZNESIT
Përmbajtja e shkurtër
Ekonomia dhe politika e tregtisë ndërkombëtare, Mekanika e transaksioneve financiare
ndërkombëtare që lejojnë fillimin dhe zgjidhjen e tregtisë, sistemet e kontabilitetit që lejojnë
vendet për të monitoruar dhe menaxhuar transferimin e burimeve dhe kapitalit, Marrëveshjet e
Tregtisë dhe globalizimit, NAFTA dhe Organizata Botërore e Tregtisë (OBT), institucionet
kryesore dhe ndërmjetësuesit të cilat e lehtësojnë rrjedhjen e burimeve (agjencitë supernational
MNC-së dhe institucioneve financiare, agjencitë qeveritare, institucionet financiare private),
mekanizmat ligjor dhe agjencit e arbitrazhit që lejojnë zgjidhjen e konflikteve ndërkombëtare,
mjedisin global dhe popullin e saj, në aspektin e mundësive për tregjet dhe shitore për mallra dhe
shërbime të reja, çështjet etike me të cilat përballet komuniteti i biznesit ndërkombëtar.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studentët do të jenë në gjendje të:
Të analizojë rolin dhe ndikimin e biznesit ndërkombëtar në zhvillimin ekonomik kombëtar.
Shpjegoni se si mjediset ekonomike, politike/ligjore,I ndikojnë financat ndërkombëtare dhe
operacionet e biznesit.
Diskutoni se si dallimet kulturore dhe të sjelljes të ndikojnë praktikat e biznesit vendor, dhe se si
këto dallime mund të trajtohen duke përdorur strategjitë e duhura. Diskutoni teorit e tregtisë
ndërkombëtare dhe ndikimi i qeverisë dhe vendimeve të biznesit të tregtisë ndërkombëtare.
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Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit

Raporti është 3:1
Literatura
Halil Kukaj, Biznesi ndërkombëtar, Kolegji FAMA, Prishtinë, 2014 Ilia Kristo, Biznesi Ndërkombëtar, PEGI, Tiranë, 2004
Hill, Charlls W.: “International Business”, McGraw-Hill, New York, 2005.

Moduli/Lënda
E DREJTA BIZNESORE
Përmbajtja e shkurtër
Me ane te kësaj lende, për studentë të lëmineve të fushës ekonomike , synohen te arrihen këto
qëllime themelore: te ofrohen njohuritë për normat juridike, shtetin, organet shtetërore, subjektet e së
drejtës, kuptimin juridik të ndërmarrjeve, kontratat dhe llojet e kontratave etj.

Lënda e drejta biznesore do të ligjërohet duke ju ofruar studentëve te njohuri të reja dhe të
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përshtatshme rreth të drejtës dhe nevojave që ka ekonomia për rregullimin e saj në pikëpamje juridike.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Ligjëratat nga e drejta biznesore do t’u ofrojë studentëve njohuri teorike dhe praktike mbi
domosdoshmërinë e njohjes së instituteve dhe institucioneve të së drejtës në lëmenjtë e caktuar . Kjo,
në kushtet dhe rrethanat ne të cilat sot zhvillohet ekonomia, bëhet me e kuptueshme por edhe e
domosdoshme që, trajtimi dhe shpjegimi i sistemit juridik e kushtëzon edhe bazën e funksionimit dhe
rregullimit të sistemi ekonomik – industrial .
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti është 2:1
Literatura
- David Cotton, David Falvey, Simon Kent.(2012). Market Leader-Business English, Student’s
Book. Longman: England (obligative)
- David Cotton, David Falvey, Simon Kent.(2012). Market Leader-Business English, Workbook
Book. Longman: England (obligative)
- Mini – Dictionary, A modern English Dictionary, Fjalori : Anglisht – Shqip – Anglisht
- Dictionary: Oxford Advanced Learner’s Dictionary
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Moduli/Lënda
SHKRIMI AKADEMIK
Përmbajtja e shkurtër
Shkrimi akademik është një nga lëndët e cila ka lidhje të ngushtë me degët e tjera të gjuhësisë.
Mësimi për të ka të bëjë me teknikat e shkrimit të tekstit: me përzgjedhjen e temës, kërkimin e të
dhënave për temën, planin e përgjithshëm për mbarështrimin e temës, shkrimin e tekstit dhe me
rishikimin si teknikë e domosdoshme. Ka të bëjë me shkrimin e tekstit që përmban fjali dhe
paragrafë, me koherencën midis pjesëve të fjalisë dhe paragrafëve, me organizimin e tekstit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Qëllimi është:
-Të ngrejë nivelin e përgjithshëm mbi përdorimin e gjuhës dhe të komunikimit me shkrim.
-Të zhvillojë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes.
-Të zhvillojnë aftësitë për të gjykuar, krahasuar, analizuar, sintetizuar etj.
Studentët duhet:
-T’i
përvetësojnë
teknikat
e
shkrimit
dhe
t’i
dallojnë
mirë
ato,
si:
-Analizimi/përzgjedhja e temës; Kërkimi/mbledhja e materialit, Plani i pëgjithshëm, grupimi dhe
kategorizimi i informatave; Rishikimi i tekstit - redaktimi autorial;
-Të kenë njohuri të thella, të plota e të përpikta të dijes për lëndën që u japin atyre siguri dhe aftësi,
në të folur dhe të shkruar me kompetencë.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
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Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit

Raporti është 2:1
Literatura
- Sylvian Barnet, Pat Ballanca dhe Marcia Stubbs. Shkrimi akademik. Botimi i tretë. 2009. Instituti
i Studimeve Politike. Shqipëri.
- Bardhyl Musai. Si të shkruajmë ese.Botimi i dytë. 2007. Qendra për Arsim Demokratik. Shqipëri.
- Vehbi Miftari. Shkrimi akademik dhe teknikat e prezantimit. Botimi i parë. 2010. Kosovë.
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Moduli/Lënda
MENAXHIMI I OPERACIONEVE
Përmbajtja e shkurtër
Lënda Menaxhimi i Operacioneve ka të bëjë me shpjegimin teorik dhe praktik të
operacioneve të nevojshme dhe të domosdoshme për menaxhimin efikas të funksionit
planifikimit, organizimit, drejtimin dhe kontrollit të burimeve të një biznesi që nevojiten për
të prodhuar produkte dhe shërbime me qëllim të realizimit të përfitimeve sa më të mëdha .
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njihuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të kësaj lënde, studentët do të duhej që:
-

Çka përfaqëson menaxhimi i operacioneve, cili është roli i menaxhimit të
operacioneve në biznes.
- Çka është strategjia e operacioneve dhe të bëjnë dallimin në mes të prioriteteve
konkurruese dhe fituese të një biznesi.
- Të kuptojnë se pse është i rëndësishëm projektimi i procesit të produktit apo
shërbimit dhe cilat janë fazat e projektimit.
- Çka nënkupton parashikimi i kërkesës dhe si duhet të bëhet planifikimi i
kapacitetit dhe projektimi i sistemit të punës..
- Studentët do të jenë në gjendje që të ndërtojë koncepte të pavarura lidhur me
menaxhimin e operacioneve në bizneset prodhuese dhe shërbyese përmes
hulumtimeve dhe përgatitjes së projekteve hulumtuese profesionale nga kjo fushë.
.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata,ushtrime,qasje interaktive ,konsultime,punë praktike.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 3:1
Literatura:
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Prof Suzana Panariti Manaxhimi i Operacioneve, Konceptet, Metoda, Strategji, Tiranë, 2013
Grup autorësh Menaxhimi i Operacioneve, 2012
Operatins Managment, Willians J. Stevenson, (Rochester Institute of Technology), Mc Graw
Hill Irvin, 2008
Operation Management, Jay Heizer (Texas Lutheran University), & Barry Render (Graduate
School of Business, Rollins College), Prentice Hall, 2010.
Operation management, Lee J. Krajewsi, Larry P. Ritzman, Manoj K. Malhotra, Prentice Hall,
2009.
Operation Management, Creating Value along the supply chain, Bernard W. Taylor &
Roberta S. Russell, 2010

Moduli/Lënda
MENAXHIMI I PROJEKTEVE
Përmbajtja e shkurtër
Studentët do të mësojnë nderlidhjen dhe shqyrtimin kompleks të të gjitha fazave ne te cilat
kalon projekti.Kjo diciplin perfshine zhvillimin e nje plan –projekti i cili permbane synimet
dhe objektivat e percaktuara qarte duke pershkruar edhe menyren si ato do te arrihen,pra
eshte një perpjekje e planifikuar me kujdes dhe organizuar mire per kryerjen e nje pune.
Student te njihen me nocionet themelore dhe konceptet bashkëkohore te operimit te
projekteve ky materjali u dedikohet studenteve qe te kuptojne thelbin e perpilimit te
projekteve dhe si menagjohet operimi i tyre.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Gjithashtu studentet do të mësojnë se si fitohet përkrahja nga investitorët dhe huadhënsit për
një ndërmarrjet të pavarur. Studentët, në konsultim me fakultetin, do ti përgatisin analizat e
tregut, përcaktojnë strukturën organizative, specifikojnë objektivat operacionale, dhe
përgatisin projekte për vitin e parë të veprimtarisë (me detyrë konkrete).
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura
-

Dr .Elez Osmani,Dr.Bledar Striniqi,Dr.Dorjan Deltina:Drejtimi –Operimi i
projekteve,Project mengment,Shkoder 2006.
Ekonomia dhe Ndërmarësia, DANIDA@MASHT, 2013, Prishtinë, Kosovë.
Kalpakjian, Serope; Steven Schmid (August 2005). Manufacturing, Engineering &
Technology. Prentice Hall, 22–36, 951–988. ISBN 0-1314-8965-8.

Moduli/Lënda
INFORMATIKA NË BIZNES
Përmbajtja e shkurtër
Kjo lëndë ofron hyrje në konceptet dhe parimet themelore të sistemeve të informacionit në
kontekstin e vendimmarrjes në biznes. Lënda përfshin hulumtime në fushën e sistemeve të
informacionit dhe shpjegimin e rëndësisë së tyre në kuadër të organizatave bashkëkohore. Objektivi
kryesor i lëndës është t’i pajisë studentët me njohuri mbi atë se si menaxherët mund të zhvillojnë dhe
t’i drejtojnë potencialet e teknologjisë së informacionit në profesionet e tyre personale dhe për
përfitime strategjike në kompanitë e tyre. Lënda ka një aspekt praktik shumë të gjerë dhe do të
përpiqet të njohë studentet me përfitimet e përdorimit të teknologjisë dhe sistemeve të informacionit
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në ecjen përpara të ekonomisë, por edhe në fusha të tjera.
Qëllit dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kuptojnë ndikimin e informatikës në biznës dhe ekonomi, të aftësohen në përdorimin e teknologjisë
dhe sistemeve të informacionit, të kuptojnë rolin dhe rëndësin e informatave si produkte të
informatikës në marrjen e vendimeve me ndihmën e teknologjisë informatike, të zgjidhin shembuj
praktik me kompjuter ( p.sh. MS Excel) të problemeve konkrete biznesore, si psh. kalkulimi i
shpenzimeve dhe të ardhurave, kalkulimi i pagave të personelit, kalkulimi i zhvlerësimit etj.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura
- Edmond Beqiri, Resurset e internetit me biznes elektronik, Prishtinë 2010,
- Bashkim Ruseti, Kozeta Sevrani “Sisteme të Informacionit të Menaxhimit”,2008
- Ken Laudon, Jane Laudon “Management Information Systems”, 2009,
- Zlejko Panian, “Poslovna Informatika” Zagreb,2005
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Moduli/Lënda
ANGLISHTJA AFARISTE - II
Përmbajtja e shkurtër
The purpose of this course is to help students acquire the necessary knowledge of English in order to
acquire and actively use the basic theoretical and practical knowledge of the elementary level of
knowledge of English.
To develop elementary student communication skills for understanding and interpreting in general,
through dialogue, mutual communication and through open debate, especially for the elementary
level of English language recognition.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Also students are enabled to acquire the necessary knowledge of elementary English communication,
to be able to understand and express their thoughts in English as well as to create the necessary basis
to advance their knowledge and to move to higher levels of learning and communication in English.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
Hueber Verlag: Schritte Plus, Schritte International A1/2, Deutsch als Fremdsprache, 1 Auflage 2006
Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte Auflage.
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Mannheim u.a.: Dudenverlag, 2005.

Moduli/Lënda
KERKIMET E TREGUT
Përmbajtja e shkurtër
Qëllimet e lëndës janë që studenti të përgatitet që të kuptojë bazat e kërkimit te tregut dhe rëndësinë
e tij për bërësit e vendimeve në menaxhimin e firmave.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kjo lëndë ofron njohurit bazë lidhur me kërkimin shkencor e sidomos për kërkimin e tregut. Temat
që diskutohen janë: Kuptimi dhe roli i kërkim marketingut, SIM-i dhe relacioni me disiplinat
kërkimore, procesi i kërkim tregut, llojet e kërkimeve dhe llojet e të dhënave, kërkimi cilësor dhe
kërkimi sasior, instrumentet për mbledhjen e të dhënave, mostra, mbledhja e të dhënave, analiza e të
dhënave dhe përpilimi i raportit kërkimor.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura
Prof.dr. Ramiz LIVOREKA,
“Dinograf” Ferizaj, 2011.

“KëRKIM MARKETINGU, (libër universitar).

Botuar nga

Gilbert A. Churchil, Basic Marketing Research, 4E. South-ëestern Thomson-Learning, 2001.
Donald S. Tull and Del I. Hakins, Marketing Research. Fourth Edition, University of Oregon,
Eugene., etj .

107

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

Moduli/Lënda
SJELLJA E KONSUMATORIT
Përmbajtja e shkurtër
Sjellja Konsumatore është një lëndë që studion përse dhe si konsumatorët marrin vendimet të
caktuara dhe si sjelljet e tyre ndryshojnë nën ndikimin e faktorëve të caktuar.
Lënda përqendrohet shumë në ndikimin e faktorëve psikologjik të konsumatorët, faktorëve të
mjedisit të jashtëm dhe situatave e gjendjes në të cilat mund të ndodhet konsumatori kurdo që
vendosë të blejë diçka.

Duhet të theksohet se lënda nuk studion vetëm aktin e blerjes por studion edhe procesin para dhe pas
blerjes, madje studion se si posedimi ose mungesa e gjërave mund të ndikojnë në sjelljet
konsumatore në përgjithësi.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Sjellja konsumatore krijon një mundësi për të kuptuar me mirë se përse konsumatoret zgjedhin
produktet dhe kompanitë e caktuara, çfarë ngjet në botën e biznesit, përse dikush është i
suksesshëm e dikush jo. Nëse kompanitë kanë informacione se cilët janë faktorët që ndikojnë në
sjelljet e konsumatorëve dhe si ndikojnë ato, atëherë ato mund t’i përshtasin produktet dhe
shërbimet më mirë konsumatorëve. Kjo shërben si hap i parë për hartimin e politikave dhe marrjen
e vendimeve të duhura në Marketing.

Lënda jep modelin me të avancuar për të kuptuar marrjen e vendimeve konsumatore, gjë që shërben
si një program për suksesin e bizneseve në ekonominë e tregut dhe në kohën e hipërkonkurrencës.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
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Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
Semiha Loca, Sjellja konsumatore, 2012
Vjollca Bakiu, Sjellja konsumatore, 2010.
Michael Solomon, Gary Bamossy, Soren Askegaard, Margaret K. Hogg – Consumer Behaviour,
2006.
Roger D.Blackwell, Paul W. Miniard, James F.Engel – Consumer Behavior, 2006.
Williams L. Wilke, Consumer Behavior,, 1986.
Kotler & Armstrong (2008). Principles of Marketing.
Kotler & Armstrong (2013).Parimet e marketingut. Botimi I 13.Tiranë.

Moduli/Lënda
ZHVILLIMI NE KARRIERE
Përmbajtja e shkurtër
Ky kurs studentëve iu ofron mundësi që të marrin njohuri që kanë të bëjnë me çështje të
zhvillimit në karrierë. Përveç kësaj, kursi paraqitet si një mundësie mirë që studentët të dijnë
dhe të vlerësojnë rolin e komunikimit personal dhe komunikimit të shkruar si elemente të
rëndëshme për zhvillimin e karrierës.Po ashtu, me anë të këtij kursi studentët do të marrin
njohuri jo vetëm për rolin dhe rëndësinë që ka edukimi për orientimin në karrierë si dhe
zhvillimin në karrierë,por edhe njohuritë tjera shtesë për zhvillimin e tyre profesional.Temat
kryesore që përfshihen në këtë kurs janë:Shqyrtimi i teorive të ndryshme për karrierën,
planifikimi i karrierës, roli i njohjes së vlerave, bindjeve dhe qëndrimeve personale në
zhvillimin e karrierës, komunikimi dhe karriera, diskriminimi gjinor, ofertat për punë, negocimi,
zhvillimi i karrierës në epokën e globalizmit, etj.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Njohuritë e fituara nga ky kurs do të ndikojnë në përmirësimin e njohurive të studentëve për
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çështje të ndryshme që kanë të bëjnë me zhvillimin në karrierë.

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
Mete, E. (2010). Udhëzuesi I karrierës suaj.
Udhëzues për zhvillimin e karrierës. Përgatitur nga: Zyra e Karrierës, Kordinimit dhe
Mbështetjes ndaj Studentëve në “Albanian University”. Tiranë, 2016.
Alite, R. Diskriminimi gjinor në menaxhimin e karrierës.
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Moduli/Lënda
FINANCAT NDERKOMBETARE
Përmbajtja e shkurtër
Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri mbi problemet ekonomike
kryesore aktuale në financat Ndërkombëtar. Në këtë kontekst do të vëmë theksin në sjelljet
ekonomike dhe politike që ndikojnë në financat e korporatave. Për më tepër në transaksionet
valutore në tregjet dhe bursat ndërkombëtar.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Studentët do të marrin njohuri të përgjithshme për zhvillimin e financave ndërkombëtare. Pra do të
fitojnë njohuri mbi krizat financiare dhe si të përballohen këto kriza. Gjithashtu studentet do të
njihen mbi derivatet Financiare dhe ekspozimet ndaj rreziqeve potenciale.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
1. Gani Gjini, Financat Ndërkombëtare, 2015, Prizren.
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2.Frank J. Fabozzi - Franco Modigliani, Tregjet e kapitaleve Institucionet dhe Instrumentet
shtepia botuese, mediaprint - Tiranë viti 2013.
3.Të kuptojmë Bursën Jeffrey B. Little & Lucien Rhodes
4.Frederic S. Mishkin & Stenly G. Eakins, Tregjet dhe Institucionet Financiare Kolegji Victory
viti 2009 Prishtine.

Moduli/Lënda
NDERMARRESI
Përmbajtja:

Lënda ka për qëllim që në mënyrë konceptuale të paraqesë kompleksitetin e zhvillimit dhe
rritjes së një biznes të ri ,duke përfshirë edhe vlerësimin e përparësive dhe dobësive,shanseve
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dhe kërcënimeve të cilat e rrethojnë ambientin biznesor.Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet
teorike dhe praktike në fushën e ndërmarrësis dhe ndërmarrjeve të vogla,testimin e
ideve,inovacioneve,vlerësimin e mundësive,blerësit,planet biznesore,tregun,E-tregun dhe
fillimin e investimeve të përbashkëta.
Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për një ndërmarrës të suksesshëm.Ata do të
analizojnë aspekte specifike me të cilat do të ballafaqohen gjatë zhvillimit të ndërmarrësis dhe
do të fitojnë shkathtësi të nevojshme në menaxhimin e resurseve në mënyrë efiçiente.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies:

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike etj.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë:

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipërnë RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI

Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raportin dërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti është 3:2
Literatura:

Dr.Emeric Solymossy,Dr.Safet Merovci,”NDËRMARRËSIA”,Universiteti i Prishtinës,Fkulteti
Ekonomik.
Djuro HORVAT,Zeljko Tinter-“NDERMARRESIA”,Kolegji
&Instituti i Hulumtimeve shkencore,Prishtine ,2008.

Universitar

“VIKTORIA
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Interneti.
Danda,MASHT,”Ndermarresia”2011.

Moduli/Lënda
E-MARKETINGU
Përmbajtja e shkurtër
Konceptet dhe përkufizimet e E-marketingut (MarketingutElekteronik).Objektivat e studimit të
E-marketingut,Përcaktimi i marketingut në internet. Nevoja për marketingun në
internet.Marketingu në internet si pjesë vitale e strategjisë të integruar marketing. Website-i, një
platformë për marketingun në internet nësetorin biznes--konsumator. Krijimi i marrëdhënieve
me konsumatorët. Eksperienca e konsumatorëve në internet dhe rëndësia e krijimit të webit.Ndikimi i web-it në marketingun e shërbimeve. Ndikimii web-it në sjelljen konsumatore.etj.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe
zhvillimin ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të E-marketingut në përgjithësi.
Qëllimi i lëndës E-Marketing është qe të mbizotërohet metodologjia për përgatitjen e
programeve ndërmarrëse në, ekonomi si dhe në shkathtësitë menaxheriale për udhëheqje të
marketingut të drejtpërdrejtë. Rezulltat e kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri të
caktuara nga E-marketingu, dhe të njihen me mundësinë e zvillimit teorik dhe praktik të
formave, metodave të ndryshmetë aplikimit të planeve të marketingut me mjete elektronike dhe
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implementimin e projekteve që rrjedhin nga afarizmi i drejtëpërdrejtë të tyre në lëmin e Emarketingut, të fitojnë njohuri për zbatimin praktik të të gjitha modeleve dhe ndërtimin e
strategjive përkatëse.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kolokuiume si dhe në provim. Kriteret e kalueshmërisë janë të bazuara në
vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literatura
Literatura bazë:
Ligjeratatëautorizuara, Prof.Ass.Dr. Hysni Terziu, FakultetiEkonomik, Prizren, 2016/2017.
Philip Kotler, Marketing Management, 1999., P. S. &. Chaffey, Internet Marketing, 2005.
Online Marketing Opportunity Report: Social Media, Blog, and Search Engine Activity by
Industry, HubSpot.com., The Small Business Online Marketing Guide, Google, 2011., MSc.
Shkumbin Misini, Vendi i Tregut, Prishtinë: Kolegji Universum, 2012., R. E. H. &. M. Liebe,
Economics Principles and Application, 2004.

Moduli/Lënda
ANALIZA KUANTITATIVE NË BIZNES
Përmbajtja e shkurtër
115

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

Lenda kryesishte fokusohet ne analizen e problemeve të biznesit dhe perdorimin e metodave
sasiore të kerkimit shkencor si një mjet për zgjidhjen e tyre. Ky kurs përfshin kuptimin dhe
zbatimin e metodave të modelimit, kerkimit statistikor , si edhe perdorimin e softeve kompjuterike
per analizen e të dhenave dhe marrjen e vendimit. Jepen sqarime dhe rregulla te pergjitshshme per
shkrimin e paraqitjen e raportit lidhur me kerkimin shkencor te kryer
Kerkesat e kursit . Ky modul kerkon njohuri baze ne Statistike, Metoda Sasiore,
Matematike,Njohuri Kompjuterike, Ekonomi etj
Qëllimet dhe rezultatet e pritshme të mësimit

Dobia e hulumtimeve rradhitet prej hulumtimeve të opinionit publik dhe hulumtimeve të tregut që
janë tejet praktike e deri te analizat tejet teorike të ndikimit social. Planifikuesit dhe administratorët
i përdorin hulumtimet për informata elementare lidhur me vendimet për politikën e tyre.
Ekonomistët bazohen në hulumtimet e rregullta të konsumit për informata mbi gjendjen financiare
të familjeve dhe në hulumtimet me ndërmarrje të biznesit për matjen e investimeve të fundit.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 3:2
Literatura:
1. Nimani, Artan, BAZAT E STATISTIKËS, KB, Prishtine 2012
2. Ronald Jay Polland, BAZAT E STUDIMIT HULUMTUES DHE ANALIZA, NY 1998
Literature shtese
1. Cooper, D. Schindler, P. Business Research Methods, 9th ed, McGraw Hill, 2006
2. Sekeran, U. RESEARCH METHODS FOR BUSINESS: A skill building approach, 4th
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ed, Nrw Jersey, John Wiley ans Sons, Inc.2003

Moduli/Lënda
GJUHE GJERMANE - I
Përmbajtja e shkurtër
Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të komunikuar në
mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për të rritur rrjedhshmëri
dhe besimin në përdorimin e Gjuhës Gjermane në kontekste profesionale, dhe për të mundësuar
pjesëmarrësve për prioritizimin e vet nevojave të tyre të të mësuarit të gjuhës.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Temat që do të zhvillohen gjatë 15 javëve (një semestër) janë si më poshtë:
Fakte & Shifra; Ku dhe Kur; Familja & Miku; Mengjesi & Kaftjalli; Film - Televizioni; Puna &
Studimi; Lajme - Moti; Ardhja - Shkuarja; Një Planet, një vend! Jeta & Stili.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
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Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
Hueber Verlag: Schritte Plus, Schritte International A1/2, Deutsch als Fremdsprache, 1 Auflage
2006 Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu erarbeitete und erweiterte
Auflage. Mannheim u.a.: Dudenverlag, 2005.

Moduli/Lënda
ANALIZA FINANCIARE
Përmbajtja e shkurtër
Kjo lende perben nje diciplin shkencore e cila bazohet ne pjesen me te madhe te gjykimeve
operative ekonomike per arritjen e ndermmarjes,per ecurin e tyre,per periudha kohore afat mesme
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dhe afat gjata,si dhe per aftesin paguese etj . Kjo analiz mundeson shqyrtimin kompleks te te gjitha
fazave ne te cilat kalon pasqyra financiare .Kjo diciplin perfshin zhvillimin e nje pasqyreja
financiare e cili permban synimet dhe objektivat e percaktuara qarte duke pershkruar edhe menyren
se si ato do te arrihen per ate ndermarrje ,pra eshte nje perpjekje e planifikuar me kujdes dhe
organizuar mire per kryerjen e kesaj analize.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kursi i lëndës "Analiza e Pasqyrave Financiare,, " do të ndihmojë Studentet qe te njihen me
nocionet themelore dhe konceptet bashkohore te operimit te pasqyreve financiare.Materjali u
dedikohet studenteve qe te kuptojne thelbin e perpilimit te analizes se pasqyres financiare. Gjate
zhvillimti te ligjiratave dhe ushtrimeve nga kjo lende ,studentet do te aftesohen qe ti njohin
shqyrtimet komplekse te te gjitha fazave ne te cilat kalon procesi i perpilimit te pasqyra financiare.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:2
Literatura
- Analiza financiare (leksione) prof.dr sc.Nerimane Bajraktari dhe Fatbardha Molla
- Analiza e bilancit prof.dr.Palok Kolnikaj ,prof.as.dr.Hydajet Shehu
- Teknikat e flukseve financiare prof.dr.Palok Kolnikaj,prof.as.dr.Hydajet Shehu
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Moduli/Lënda
GJUHA TURKE
Përmbajtja e shkurtër
Kursi mbulon aftësitë e përgjithshme gjuhësore që do të ndihmojnë nxënësit për të
komunikuar në mënyrë efektive në një gamë të gjerë të situatave formale dhe joformale, për të
rritur rrjedhshmëri dhe besimin në përdorimin e Gjuhës Turke në kontekste profesionale, dhe
për të mundësuar pjesëmarrësve për prioritizimin e vet nevojave të tyre të të mësuarit të
gjuhës.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Temat që do të zhvillohen gjatë 15 javëve (një semestër) janë si më poshtë:
Fakte & Shifra; Ku dhe Kur; Familja & Miku; Mengjesi & Kaftjalli; Film - Televizioni; Puna
& Studimi; Lajme - Moti; Ardhja - Shkuarja; Një Planet, një vend! Jeta & Stili.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
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Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është 2:1
Literatura
Yabancılar için Türke 1 , Gazi Universıty, Ankara 2006

Emërtimi i lëndës

QEVERISJA KORPORATIVE
Përmbajtja e shkurtër
Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët do të takohen me sistemet e
qeverisjes së korporatave, si një çështje e orkestruar në nivel global.
Kursi është i dizajnuar për të ofruar një pasqyrë të thellë se si korporatat dhe ndërmarrjet janë
të qeverisura. Në fund të kursit, ju duhet të keni një kuptim të mirë të asaj se si bordet edhe
pse e kanë pronësinë e aksioneve nuk bëjnë gjithmonë punë, punë si grupet e biznesit, edhe
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pse punëtorët mund të jenë anëtarë të mirë të bordeve dhe të qeverisjes mund të ndihmojnë
ndërmarrjet të fitojnë aftësitë.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do të zhvillojnë aftësitë dhe do të jenë në
gjendje të:
Kuptojnë sistemet e qeverisjes korporative që janë formuar në të kaluarën nga forcat
ekonomike, politike, sociale dhe kulturore. Identifikojnë pasojat e forcave bashkëkohore që
ndikojnë në kontrollin e përbashkët të së ardhmes së qeverisjes korporative. Zgjidhin dhe të
identifikojë modelet më të mira të sistemit të qeverisjes korporative për korporatat dhe
institucionet e tjera.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura në RVV
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 3:1
Literatura
Shyqyri Llaçi & Jorida Tabaku, Qeverisja e korporatave , 2008 Cikël leksionesh.
Claesssens, World Bank, Corporate Governance and Development, 2003 Candbury
Code, The Code of best practise”, 1992 London

122

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

Moduli/Lënda
BIZNESI NDËRKOMBËTAR
Përmbajtja e shkurtër

E tërë materia që trajtohet në kuadër të lëndës “Biznesi Ndërkombëtar” është e ndarë në katër
pjesë. Në pjesën e parë, trajtohen çështjet që kanë të bëjnë me kuptimin e disa nocioneve që
ndërlidhën më këtë fushë si dhe teoritë dhe politikat e biznesit ndërkombëtar. Në pjesën e dytë,
trajtohen çështjet që kanë të bëjnë më rregullat dhe kushtet nën të cilat mund të zhvillohet biznesi
ndërkombëtar, të cilat i përcaktojnë institucionet kombëtare dhe institucionet ekonomike
ndërkombëtare. Në pjesën e tretë, trajtohen llojet e ndryshme të operacioneve biznesore
ndërkombëtare si dhe veprimet e tjera të nevojshme për realizimin e tyre (procedurat doganore).
Kurse në pjesën e katërt, trajtohen çështjet financiare lidhur më tregtinë ndërkombëtare, siç janë:
financimi i tregtisë ndërkombëtare, kushtet e pagesave, instrumentet e pagesave dhe garancitë.
Qëllimet dhe rezultatet e pritshme të mësimit

Lënda “Biznesi Ndërkombëtar” ka për qellim që tu ofrojë studentëve njohuri teorike dhe
praktike lidhur më kushtet nën të cilat zhvillohen operacionet biznesore ndërkombëtare.
Pas përfundimit të kursit, studentet:
- Do ti kuptojnë drejtë përmbajtjet e nocioneve të ndryshme nga fusha e biznesit
ndërkombëtar,
- Do të kenë njohuri për kushtet nën të cilat zhvillohen aktivitetet biznesore ndërkombëtare,
- Do të kenë njohuri për llojet e ndryshme të operacioneve biznesore ndërkombëtare,
- Do të jenë të aftë dhe të shkathtë që ti realizojnë operacionet e ndryshme biznesore
ndërkombëtare,
- Do të jenë në gjendje që ti parashohin rreziqet të cilave u ekspozohen gjatë zbatimit të
operacioneve biznesore dhe të zbatojnë masa adekuate mbrojtëse,
Format e mësimdhënies dhe mësim nxënies

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në
grupe.
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë

Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave
me shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë
janë të bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit / TI
Tabela, markeri dhe pajisjet e TI
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura:

 Halil Kukaj, Biznesi Ndërkombëtar, Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren, Prizren, 2017.
 Ilia Kristo, Biznesi Ndërkombëtar, PEGI, Tiranë, 2007
• Hill, Charlls W.: “ International Business”, McGraw-Hill, New York, 2007.
• Daniels D. John, Radebaugh H. Lee and Daniel P. Sullivan: International Business –
Environments and Operations, Pearson, Prentice Hall, New Jersey, 2004.

Moduli/Lënda
MENAXHIMI I BURIMEVE NJEREZORE
Përmbajtja e shkurtër
Lënda ka për qëllim tё ofroj njohuri të avancuara ,të aftësoj studentët për përdorim specifik të
koncepteve të teorive dhe të metodave nga menaxhimi i burimeve njerëzore.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Kuptojnë se menaxhimi i burimeve njerëzore është proces për sigurimin e njerëzve të duhur në
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vendin e duhur dhe në kohën e duhur. Studentët të kuptojnё elementet themelore të menaxhimit të
burimeve njerëzore.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
- Manaxhimi i Burimeve Njerëzore, Dr. Shyqri Llaci,Dr. Zana Koli, Tiranё
- Paul Banfield-Rebecca Kay :Hyrje në Menaxhimin e Burimeve njerezore, Përkthyer nga: Jonida
Bregu, Botimi UET Press 2011 Tiranë;
- Menaxhimi i resurseve humane, Enver Kutllovci, Prishtinë, 2004
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Moduli/Lënda
ETIKA NE BIZNES
Përmbajtja e shkurtër
Njohje me lëndën, hyrje në lëndën e Etikës, Etika heteronome, Etika autonome, Etika Biznesore,
Etika dhe arsyetimi moral, Parimet kryesore në biznes, Tregu dhe etika, Etika e prodhimit për
konsum dhe reklama, Diskriminimi i punës dhe aspektet etike të tij, Etika e shoqërive tregtare,
Raportimi dhe auditimi etike e sociale, ç’ështjet etike e sociale, auditimi etik e social, koncepti i
auditimit etik dhe roli i tij në vlersimin e programeve të menaxhimit etik.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Lënda ka për qëllim shtjellimin e funksionit të etikës në mënyrë që të kontribuoj në njohjen e
normave, vlerave, standardeve themelore etike si dhe kodet e sjelljeve etike gjatë aktiviteteve
ekonomike dhe biznesore nga ana e studentëve. Për më tepër, fokusi i kësaj lënde orientohet tek
përgjegjësitë sociale që ne si shoqëri i kemi apo cilat duhet t’i kemi.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
Nimani, A “bazat e Menaxhimit nderkombetar” Universiteti I Prizrenit 2017
Sadushi S., E Drejta Administrative, Shtëpia Botuese Ora, Tiranë 2008
Richard A. Chapman, Etika në Shërbimin Publik për Mijëvjeçarin e Ri, Nju Jork, 2002
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Pasha, Llaci, Skreli, Tanku, Çepani, Etika, ekonomia dhe biznesi, Instituti për kërkime dhe
alternativazhvillimi, Tiranë 2003. Dr.M. Baraliu-Trajtime Etike,

Moduli/ Lënda
PRAKTIKA PROFESIONALE

Moduli/Lënda
ANLGISHTJA AFARISTE - III
Përmbajtja e shkurtër
The course content is specifically relevant English Language Program for business and economic
development as well as Entrepreneurship.
The chapters and the lexicon that make basic literature fall apart with regard to study areas and the
average level of foreign language recognition by students of higher education.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Bringing learners up to date with the language they need for business today, this book explains
words and expressions and also provides practice of using the new language. This second edition
reflects recent developments in technology, global relations and financial practice and covers a
wide range of topics from Finance to Culture at Work. It also helps learners develop skills in key
areas including Presentations, Meetings and Negotiations. With vocabulary drawn from the
127

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

Cambridge Business English Corpus – a collection of real English compiled from authentic sources
including business magazines, professional journals and educational books – learners can be sure
that the language they're learning is up-to-date, relevant and natural. This second edition comes
with or without a new CD-ROM, which offers practice exercises and games, audio of each word or
phrase, tests and a phonemic chart for pronunciation support.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
Basic Literature: Offered to students in all possible forms of actual development - in physical print,
in PDF, and as App for smart phones.
Business Vocabulary in Use: Intermediate with Answers and CD-ROM 2nd Edition
ISBN: 9780521748629
CEF Level: B1 - B2
Publication date: April 2010

Moduli/Lënda
GJUHE GJERMANE - II
Përmbajtja e shkurtër
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Kjo lëndë është një kurs trajnimi i dizajnuar për studentët e vitit të parë të Fakultetit
Ekonomik.Kursi fillon me alfabetin, zanoret, dy zanoret dhe bashkëtingëlloret e gj. gjermane, dhe
rregullat e shqiptimit dhe drejtëshkrimit të fjalëve të mësuara. Do të sqarohen rregullat e nyjeve të
shquara dhe të pashquara: der/ein, die/eine, das/ein për emrat e gj. gjermane, si dhe mbaresat e
shumësit të emrave. Do të mësohen rregullat e zgjedhimit të foljeve të rregullta dhe të parregullta,
foljeve të ndashme, dhe foljeve modale në kohën e tashme (Präsens), kohën e shkuar (Präteritum),
dhe në kohën e kryer (Perfekt - me foljet: haben dhe sein. Do të trajtohen mbiemrat, parafjalët
kohore, si dhe formimi i emrave nga dy e mëshumë emrave (Kompozita).
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)







Realizimi i gjuhës bisedore;
Pasurimi i fjalorit të shprehjeve të përditshme dhe ekonomike;
Përdorimi i foljeve të rregullta, të parregullta, dhe i foljeve modale në të folur dhe në shkrim;
Përdorimi i saktë i nyjeve të shquara dhe pashquara në rasen emërore dhe kallëzore;
Shkrimi i paragrafëve të shkurtër;
Fitimi i aftësive të përkthimit për tekstin (fjali dhe tekste të shkurtra).

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literatura
Duden 4 (Grammatik des Deutschen), Duden 2005.
Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für den Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008.
Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik. Max Hueber Verlag.
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Moduli/Lënda
MARKETINGU STRATEGJIK
Përmbajtja e shkurtër
Përmbajtja
e
lëndëspritetqëtëndikojënënivelin
shkathtësivedheqëndrimevetëstudentëve:

e

njohurive,

Konceptetdhepërkufizimet e MarketingutStrategjik,PërcaktimiiStrategjissëmarketingut,
Metodat e analizëëssëstrategjivetëmarketingut, Strategjia e segmentimittëtregut, Alternativat e
strategjivetëndërmarrjes.Ndërlidja e marketingut me ekonomin e tregut.
Menaximiimarketingut.Kuptimidhepërshtatja
e
strategjisbazë,
Strategjia
segmentimittëtregut.Strategjit alternative tëtregut, Zgjedhja e strategjissëtregutcakë.etj.

e

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Qëllimi i lëndës Strategjia e marketingut është qe të mbizotërohet metodologjia për përgatitjen e programeve
strategjike në marketing, ekonomi si dhe në shkathtësitë menaxheriale për udhëheqje. Njohuritë, aftësitë
teorike dhe mjeshtëritë metodike, studenti do ti fitojë gjatë ligjeratave që organizohen duke përdorë metodat
bashkohore me: projektor, kompjuter, media etj. Detyrë e kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri të
caktuara nga marketingu strategjik, dhe të njihen me mundësinë e zvillimit teorik dhe praktik të formave,
metodave të ndryshme të aplikimit të planeve të marketingut dhe implementimin e projekteve që rrjedhin
nga afarizmi i drejtëpërdrejtë të tyre në lëmin e marketingut strategjik, të fitojnë njohuri për zbatimin praktik
të të gjitha modeleve dhe ndërtimin e strategjive përkatëse.
Studentët marrin pjesë me ligjerata profesionale ne formë të seminareve, konsulltimeve dhe diskutimeve.
Këto aktivitete teoriko praktike ndikojnë drejtpërdrejt në përgatitjen profesionale për mësimdhënie te
studenteve për lëminë e marketingut strategjik.

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
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Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:2
Literaturaplotësuese:
Pһilip Kotler and Keven Keler: Marketing Menagment, 2012. Prof.Dr. NexhmiRexha, “Marketingu”
Prishtinë 1982 UniversitetiiPrishtinësFakultetiEkonomik.Prof.Dr.NailResidi, Marketing,
UniversitetiiPristinës 2007.

Moduli/Lënda
MENAXHIMI I POTENCIALEVE TURISTIKE
Përmbajtja e shkurtër
Kjo lëndë analizon drejtimin e hoteleve dhe ndihmon në kuptimin dhe njohjen e tyre, bën një
pershkrim të gjerë të planifikimit dhe matjes së kërkesave në turizëm ne nivel makro e mikro.
Ndihmon ne menaxhimin e potencialeve turistike, Analiza, njohja dhe respektimi i klientëve do
lidhet me mënyrat e komunikimit ndaj tyre. Lënda lejon përdorimin e teknikave të overbooking
dhe princing për menaxherët e ardhshëm si dhe përdorimin e metodave të marketingur metrik.
Përkufizimi i atraksioneve dhe zonave turistike, planifikimi i hoteleve sipas elementëve të
nevojshëm të turizmit të qendrushëm do të zhvillohen në lidhje me një analizë të plotë të
proçesit të vendim-marrjes në lidhje me zhvillimet aktuale dhe të ardhmen.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Mbas perfundimit te kursit, studenti duhet te jete ne gjendje te:
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Kuptoje organizimin e ndermarrjes hoteliere moderne
Menaxhoj me potencialet turistike vendore dhe ato nderkombetare

Analizpoj politikat turistike

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literaturaplotësuese:






Roy A.Cook.,Laura J.Yale.,Joseph J.Marqua (2009) Tourism: The Business of Travel,
Pearson
G.Michael Hall.(2009) Tourism Planning: Policies, Processes and Relationships,
Pearson
Jean-Pierre Lozato-Giotart.,Michel Balfet (2009) Progettazione e gestione di sistemi
turistici. Territorio, sistemi di produzione e strategie,FrancoAngeli
Leksione të përgatitura të Strategji Turizmi, nga Petrit Hasanaj

Zbatimi i modelit FAS ne fuksion te menaxhimit te potencialeve te turizmit, nga Petrit Hasanaj
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Moduli/Lënda
LOGJISTIKA DHE DISTRIBUIMI
Përmbajtja e shkurtër
Lënda synon të ilustrojë karakteristikat dhe mundësitë në lidhje me menaxhimin e zinxhirit të
furnizimit të integruar (SCM) brenda një sistemi ekonomik. Analiza fokusohet në menaxhimin e
prodhimit, komercial dhe të shpërndarjes së mallrave dhe lejon evidentimin e zhvillimit të
(outsourcing) transferit logjistik dhe rolin strategjik të marrë nga operatorët logjistikë të palëve
të treta.
Qasja metodologjike e ndjekur është ajo e menaxhimit të zinxhirit furnizues dhe kanaleve të
shpërndarjes (komerciale dhe logjistike), ku kompania është pozicionuar brenda një sistemi të
marrëdhënieve produktive, komerciale dhe të shpërndarjes në skajet e përparme dhe të pasme të
zinxhirit të furnizimit.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Në fund të kursit, studenti duhet të jetë në gjendje të:
 dallojë proceset riorganizuese që po zhvillohen brenda sistemeve ekonomike në
dritën e marrëdhënieve ndërmjet klientëve dhe furnizuesve në pjesën e
përparme dhe në fund të menaxhimit të furnizimit,
 te jete në gjendje të analizojnë në mënyrë të përmbledhur marrëdhëniet
ndërmjet lidhje të ndryshme në prodhimin, shitjen dhe shpërndarjen e mallrave.
 te dije kuptimin e menaxhimit logjistik dhe të marketingut brenda proceseve të
biznesit dhe poashtu, të menaxhimit të zinxhirit të furnizimit, studenti do të jetë
më i pajisur për të trajtuar dhe kuptuar ekonominë e biznesit, marketingun dhe
kurset ndërkombëtare.
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literaturaplotësuese:
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 D.J.BOWERSOX-D.J.CLOSS-M.B.COOPER, Manuale di logistica e gestione della
supply chain, Tecniche Nuove, Milano, 2011.
 Recommended reading
 F.DALLARI-G.MARCHET, L’outsourcing logistico nel settore del largo consumo, Ed.
Sole 24 Ore, 2008.
 F. DALLARI-G. MARCHET, Rinnovare la supply chain, Edizioni del Sole 24 Ore, 2003.
 C. FERROZZI-R. SHAPIRO, Dalla logistica alla Supply chain Management, Isedi, 2000.

Moduli/Lënda
INTEGRIMET EKONOMIKE EVROPIANE
Përmbajtja e shkurtër
Kuptimi dhe historiku i krijimit të Integrimeve ekonomike rajonale. Nivelet e integrimeve
ekonomike rajonale. Historiku dhe motivet e krijimit të BE. Organet dhe institucionet e BE.
Politikbërja në Bashkimin Evropian. Politika e Përbashkëta të BE. Politikbërja në BE pas
Traktatit të Lisabonës.
Qëllimet dhe rezultatet e pritura të mësimit (njohuritë, shkathtësitë dhe kompetencat)
Ky modul ka për qellim qe studentet ti njoftoje me informata te nevojshme lidhur me integrimet
ekonomike rajonale, me theks te veçante për Bashkimin Evropian. Studentet do te njoftohen me
historikun e krijimit të Bashkimit Evropian, organet dhe institucionet e tij. Politikat makroekonomike të
BE, etj.
Pas përfundimit të kësaj lënde studenti:
- Do kenë njohuri për kuptimin e integrimeve ekonomike rajonale dhe motivet e krijimit të tyre
- Do të dije për historikun e Bashkimit Evropian dhe mënyra e anëtarësimit të vendeve në BE,
- Do të ketë njohuri për mënyrën e funksionimit të BE,
- Do të dijë se cilat politika makroekonomike zbatohen në BE,
- Do të ketë shkathtësi që të zbatoje operacione biznesore në përputhje me rregullat e BE.

a)
Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies
Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike dhe prezentime.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi i studentëve do të bëhet në bazë të vijueshmërisë dhe angazhimit të tyre, detyrave me
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shkrim, suksesit në kollokviume si dhe provimit përfundimtar. Kriteret e kalueshmërisë janë të
bazuara në vendimin e këshillit të fakultetit të paraqitura më sipër në RVV.
Mjetet e konkretizimit/TI
Literatura adekuate, ligjerata, përdorimi i mjeteve të TI.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit
Raport është 2:1
Literaturaplotësuese:

Shpresa Shehu – Kursani; (2015), Politikëbërja në Bashkimin Evropian, Kolegji Juridika,
Prishtinë.
Musa Limani; (2012), Integrimet Ekonomike Evrpiane, Kolegji Universum, Prishtinë.
Baldwin R:, & Wyplosz; (2009), The Economics of European Integration, Mc Graw Hill.

5.2.15. Marrëveshjet me bartësit tjerë të akredituar

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren ka të nënshkruara marrëveshje bashkëpunimi me:
Universitetin “Hasan Prishtina” Prishtinë, Universitetin “Haxhi Zeka” Pejë, Universitetin “Kadri
Zeka” Gjilan, Universitetin “Isa Boletini” Mitrovicë si dhe me disa universitete nga Shqipëria
dhe atë: Universiteti i Tiranës, Universitetin “Luigj Gurakuqi” Shkodër, Universitetin e Durrësit,
etj.
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5.4 Bachelor në Juridik
Qëllimi i Programit studimor Fakulteti Juridik Barchelor i përgjithshëm
Qëllimi i kësaj fushe studimi është që t’i ofroj studentëve mundësinë e fitimit të njohorive të
përgjithshme juridike e cila do t’ju shërbej atyre si bazë për specializim të mëtutjeshëm në fusha
të ndryshme në leminë juridike dhe të tjera. Gjithashtu studentët me këto njohuri në drejtësi dhe
kuptueshmëri të përgjithshme teorike dhe praktike në kuptimin e gjerë të saj.
Qëllimi nuk është që të arsimohen studentët në një pjesë specifike dhe të specializuar dhe të
ligjit, por për t’ju mundësuar atyre t’i kuptojn qëllimet, parimet dhe instrumentet e ligjit dhe nën
fushat e tyre. Mëtutje është e rëndësishme të sigurohet një kuptushmëri interdisiplinore e ligjit i
cili do t’i lidh aspektet e ndryshme ne fushën e drejtësisë- ligjin në kontekstin ekonomik, social
dhe historik të tij.
Qëllimi më tepër është që studentët të familjarizohen me ligjet ndërkombëtare dhe krahasimin e
tyre me ligjin kombëtar. Në këtë aspekt Gjuha Angleze do të jetë lëndë obligative në dy
semestra.
Njëri nga qëllimet kryesore është sensibil
izimi i studentëve i normave etike në dretjësi, aplikimi i drejtpërdrejtë i ligjit dhe vetëdijesimi i
kontekstit të dretjës ligjore në shoqërinë demokratike.
Objektivat e Mësimit
Në lëndët e tyre të studimeve studentët duhet të fitojn dituri të thella dhe të përgjithshme në
fushën e drejtësisë. Ata nuk do të bëhën specialist në një fushë të drejtësisë, por ata duhet të jenë
në gjendje ta kuptojnë ligjin në konteks të gjerë, me të gjitha funksionet dhe lidhjet gjithashtu
aspektin e interpretimit dhe mangësive në kuadër të legjislacionit aktual.
Mësimdhënia e cila është e bazuar në hulumtime që duhet t’ju mundësoj studentëve ta zhvillojn
menyrën kritike të mendimit dhe të jenë në gjendje të diskutojn çështje te ndryshme ligjore në
mënyrë kuptimplotë.
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Të diplomuarit do të kenë shkathtësi akademike të adaptueshme sipas nevojave të tregut dhe do
të jenë në gjendje të konkurojnë me studentët universitare në vendet me sistem edukimim të
avancuar duke zhvilluar aftësi komunikuese të forta, me gojë dhe me shkrim, e që janë të
nevojshme për përhapjen efikase dhe të qartë të analizave të ligjit, ne gjuhë amëtare dhe të huaj.
Këto shkathtësi janë gjithashtu qëllim që të tregoj sukses në karrierën që mund ti shërbej sektorit
publik dhe privat e që logjikisht përcjell gradën e ofruar nga ky program.
Ata duhet të jenë në gjendje t’i përdorin metodologjitë specifike të cilat do t’i lejojn atyre t’i
shqyrtojn rastet ligjore dhe të mirren me ato.
Ata do të fitojn njohuri në fushën e ligjit Ndërkombëtar dhe Europian sidhe të jenë në gjendje të
bëjnë krahasime me legjislacionin vendor, të interpretojn atë dhe bien vendime. Secili student
duhet të jetë në gjendje të krahasoj sistemet e ndryshme ligjore dhe kuptoj se si ndikon ligji në
shtresat e ndryshme nacionale, Europiane dhe Ndërkombëtare ndaj njëri tjetrit. Këto njohuri të
përgjithëshme do të ju shërbejnë studentëve më vonë si një bazë e mirë edhe për dhënjen e
provimit të jurisprudencës.
Studentët mëtutje duhet të jenë në gjendje të zhvillojn vetëdijesimin e lidhjes së ligjit dhe
drejtësisë dhe rëndësinë e saj në shoqërinë demokratike.
Ata do të njihen me konceptin e ligjit dhe drejtësisë dhe t’i zbatojn këto standarde bashkarisht me
ato standard e demokratike, njerzore dhe etike. Duke arritur njohuri shoqërore, studentët duhet të
jenë në gjendje të komunikojn dhe kuptojn gjithashtu edhe profesionalistët tjerë të Drejtësisë si
jo profesionalist me të cilët ata duhet të punojn bashkarisht. Të gjithë studentët do t’i njohin
përfitmet dhe çmojn punën ekipore.
Bashkëpunimi Ndërkombëtar
Fakulteti Juridik i UPZ-së në agjenden e zhvillimit të vetë një prej prioriteteve ka edhe
bashkëpunimin ndërkombëtar. Në këtë kontest modeli i përdorur për zhvillimin e këtij Programi
ka qenë Planprogramet mësimore të Fakulteteve të Drejtësisë në Universitetet e Graz-it,
Tübingen-it dhe Heidelberg-ut. Mundësitë e implementimit konkret të një bashkëpunimi
ndëkombëtar, psh. nëpërmjet të shkëmbimit të profesorve vizitor do të elaborohen më shumë në
faza të mëvonshme.
Pranimi i Studentëve.
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Do të përcaktohet nga menaxhmenti i programit dhe universitetit.
Partnerët
Në kuadër të marrëveshjeve të bashkëpunimit në mes të Universitetit të Prizrenit dhe
universiteteve tjera synohet të gjenden partnerët përkatës e Fakultetit Juridik të UPZ-së.
Kriterët e Hyrjes
Do të përcaktohet nga menaxhmenti i programit dhe universiteti.
Pjesa e përgjithshme
Plani studimor rregullon procedurën e mbarimit të Fakultetit Juridik në Universitetin e Prizrenit.
Në qendër të studimit qëndron sistemi i vlefshëm juridik me fundament historik, në raport
europian dhe ndërkombëtarë.
Procedurat e mbarimit të Fakultetit Juridik në Universitetin e Prizrenit përfshinë kohen e studimit
prej 8 semestrave me gjithsejtë 240 kredi ECTS.
Studimi përfshinë lëndët si më poshtë:

Vërejtje: Në të gjitha lëndët ku janë dy orë ushtrime pra (3 L + 2 U) së pari jepet provimi
nga ushtrimet për të pasur të drejtë me hyrë në provime.
Grada Akademike:
Studentet të cilët mbarojn studimet në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prizrenit do të marrin
gradën: Jurist i Përgjithshëm- Bachelor (240 ECTS), Bachelor of Law (LL.B.). Në Juridik i
Përgjithshëm.
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Të dhëna për programin e studimit: Juridik
Përshkrimi i institucionit (emri)

Universiteti i Prizrenit ’’Ukshin Hoti’’

Emërtimi i programit të studimit

Juridik

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,
doktoratë, kurs universitar)

BA

Grada akdemike dhe emërtimi i
diplomës në formë të plotë dhe të
shkurtuar

Bachelor në Juridik

Profili i programit akademik

-

Grupi të cilit i orientohet oferta

Të gjithë atyre që e kanë të përfunduar
shkollimin e mesëm dhe të absolvuar maturën
shtetërore.

Kohëzgjatja minimale e studimit

4 Vite-8 Semestra

Forma e studimit (e rregullt, pa
shkëputje nga puna, studim në distancë
etj.)

E rregulltë

Numri i ECTS-ve

240

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër)

1.1. E drejta Romake
1.2. ABC-ja e së Drejtës dhe Shteti
1.3. Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi
dhe në veçanti e shtetit Shqiptar
1.4. Gjuhe Angleze (juridike) I
Alternative: gjuha gjermane I, dhe frënge I
1.5. Zgjidhni njërën nga këto lëndë:
1.5.1.

Hyrje në Ekonomi,

1.5.2. Sociologjia Juridike,

1.5.3. Etika profesionale dhe ligjore,
1.5.4. E drejta Bankare dhe e Sigurimeve.

2. 1. E drejta Kushtetuese
2.2. Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut
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2.3. Filozofia e së drejtës
2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II
Alternative: gjuha gjermane II, dhe frënge II

2.5. Zgjidhni njeriut nga këto lëndë:
2.5.1. Retorika dhe oratoria juridike,
2.5.2. Retorike dhe praktika parlamentare,
2.5.3. E Drejta Ndertimore dhe planifikimit
Hapësinor.
2.5.4.Rastet dhe zhvillimet në të drejtën ndërkombëtare

3.1. E Drejta Civile pjesa e përgjithshme
3.2. E Drejta Penale I (pjesa e përgjithshme)
3.3. E Drejta Ndërkombëtare Publike
3.4. E Drejta Administrative

3.5. Zgjidhni njërën nga këto lëndë:
3.5.1. E drejta Biznesore;
3.5.2. E drejta e Autorit;
3.5.3. E drejta Ekologjike,
3.5.4. Metodologjia dhe shkrimi ligjor.

4.1. Drejta Civile pjesa e posaçme (E Drejta
Sendore)
4.2. E drejta Kushtetuese Pozitive
4.3. E Drejta Evropiane
4.4. E Drejta Penale II (pjesa e posaçme)
4.5. Zgjidhni njërën nga këto lëndë:
4.5.1. Krimi i Organizuar;
4.5.2. Zgjidhja e mosmarrveshieve ndërkombëtare;
4.5.3. Pjesa e posaqme e së drejtës administrative.
5.1.

E

Drejta

e

Procedurës

Civile

I

pjesa
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kontestimore
5.2. E Drejta e Procedures penale I
5.3. kriminalogjia
5.4. Financat dhe e drejta Financiare
5.5. Zgjidhni njërën nga këto lëndë:
5.5.1. E Drejta Diplomatike dhe Konsullore;
5.5.2. Mjeksia Ligjore;
5.5.3. Penalogjia.
6.1. E Drejta e Procedurës Civile II Jo kontestimore
6.2. E Drejta e Procedurës Penale II
6.3. E Drejta Ndërkombëtare Private
6.4. E Drejta Familjare dhe Trashigimore
6.5. Zgjidhni njërën nga këto lëndë:
6.5.1. E drejta e Institucioneve Financiare;
6.5.2. Viktimologjia;
6.5.3. E Drejta e Prokurimit Publik
6.5.4. Informatika dhe Krimet kompjuterike.
7.1. Procedura Administrative
7.2. E Drejta e Detyrimeve
7.3. E Drejta Penale Ndërkombëtare
7.4. E Drejta e Punës me Sigurim Social
7.5. Zgjidhni njërën nga këto lëndë:
7.5.1. Teoria e mardhenieve ndërkombëtare;
7.5.2. E Drejta Doganore;
7.5.3. Klinikat Juridike I, (Kushtetuese, Penale,
Civile dhe Finaciare).
7.5.4. E Drejta Kontraktore.
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8.1. Drejtësia Kushtetuese
8.2. E Drejta e Organizatave Ndërkombëtare
8.3. E Drejta Tatimore dhe Buxhetore
8.4. Kriminalistika
8.5. Zgjidhni njërën nga këto lëndë:
8.5.1. E Drejta Ndërkombëtare Humanitare;
8.5.2. E Drejta e Falimentimit
8.5.3. Klinikat Juridike II,
8.5.4. Politikat Kriminale.
Numri i vendeve të studimit

150-200

Udhëheqësi i programit të studimit

Prof.Dr. Arif Riza Dekan

Personeli
i
përhershëm
(shkencor/artistik)

Katër profesor asistent

akademik

(Numri sipas kategorive të personelit)
Taksat e studimit

25 Euro per semester
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Përshkrimi i Lëndeve (Kontenti):
Viti I-Semestri I, viti akademik.
No.

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

Barëtësit e lëndës

1.1. E Drejta Romake

O

6

3

2

5

Prof. Ass. Dr.
Muharem Faiku

1.2. ABC-ja e së Drejtës dhe
Shteti

O

7

3

2

5

Prof. Ass. Dr. Kadri
KRYEZIU

1.3. Historia e Shtetit dhe së
Drejtës në përgjithësi dhe në
veçanti e shtetit Shqiptar

O

7

3

2

5

Prof. Ass. Dr. Eqrem
Zenelaj

O

5

2

1

3

1.4. Gjuhe Angleze (juridike) I
Alternative: gjuha gjermane I,
frënge I
1.5. Zgjidhni njerën nga këto
lëndë: 1.5.1.Hyrje në Ekonomi:
1.5.2. Sociologjia Juridike,
1.5.3. Etika profesionale dhe
ligjore,
1.5.4. E drejta Bankare dhe e
sigurimeve.

Z

4

2

1

3

27

13

8

21

Mr. Bajram Demollari

Phdc. Naim Spahiu
Prof.Ass.Dr. Besim
Gollopeni
ProfAss.Dr.Armend
Podvorica

Viti I-Semestri II-të
2. 1. E drejta Kushtetuese

O

7

3

2

5

Prof. Ass. Dr.
Kadri KRYEZIU

2.2. Mbrojtja Ndërkombëtare e të
Drejtave të Njeriut

O

7

3

2

5

Prof. Ass. Dr.
Halim Bajraktari

2.3. Filozofia e së Drejtës

O

7

3

2

5

Prof. Ass. Dr.
Kadri KRYEZIU

2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II
Alternative: gjuha gjermane II,
gjuha frënge II

O

5

2

1

5

Mr. Amantina Pervizaj
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2.5. Zgjidhni njerën nga këto
lëndë:
2.5.1. Retorika dhe oratoria
juridike,
2.5.2. Teoria dhe Praktika
Parlamentare,
2.5.3. E Drejta Ndertimore dhe e
Planifikimit Hapësinor
2.5.4. Rastet dhe zhvillimet në të
drejtën ndërkombëtare.

2018

4

2

1

3

28

13

8

23

Z

Phd(c). Behar Selimi
Prof.Ass.Dr. Armend
Podvorica
Dr. Mentor Lecaj

Viti II - Semestri III-të
No.

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

3.1. E Drejta Civile pjesa e
përgjithshme

O

7

3

2

5

Prof. Ass. Dr.
Muharem Faiku

3.2. E drejta Penale I (pjesa e
përgjithshme)

O

7

3

2

5

Prof. Ass. Dr. Arif RIZA

3.3. E Drejta Ndërkombëtare
Publike

O

7

3

2

5

3.4. E drejta Administrative

O

6

3

2

5

Prof. Ass. Dr.
Halim Bajraktari
Prof. Ass. Dr. Kadri
Kryeziu

3.5. Zgjidhni njërën nga këto
lëndë:
3.5.1 E Drejta Biznesore,
3.5.2 E Drejta e Autorit,
3.5.3 E drejta Ekologjike,
3.5.4 Metodologjia dhe
shkrimi ligjor.

Z

4

2

1

4

31

14

9

24

Barëtësit e lëndës

Phd(c). Naim Sphaiu
Prof.Ass.Dr. Berat Aqifi
Prof.Ass. Armend
Podvorica
Dr. Mentor Lecaj

Viti II - Semestri IV-të
4.1. Drejta Civile pjesa e
posaçshme (E Drejta Sendore)

O

7

3

2

4.2. E drejta Kushtetuese
pozitive

O

6

3

2

5

Prof. Ass. Dr. Muharrem
FAIKU

4

Prof Ass. Dr. Arif RIZA
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4.3. E Drejta Evropiane
4.4 E Drejta Penale II (pjesa e
posaçme)
4.5 Zgjidhni njërën nga këto
lëndëe:
4.5.1. Krimi i Organizuar;
4.5.2. Zgjidhja e
Mosmarrëveshjeve
ndërkombëtare;
4.5.3. Procedura e Posaçme
Administrative

2018

O

6

3

2

4

Prof Ass. Dr. Arif RIZA

O

7

3

2

5

Dr. Enver BUQAJ

Z

Prof.Ass. Dr Armend
Podvorica
Phdc. Abdylkader Muqaj
Dr. Safet Hoxha

4

2

1

3

30

14

7

21

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

Barëtësit e lëndës

5.1. E Drejta e Procedurës
Civile I pjesa kontestimore

O

7

3

2

5

Phd(c). Bestar Kolgeci

5.2. E Drejta e Procedurës
Penale I

O

7

3

2

5

Prof Ass. Dr. Armend
Podvorica

5.3. Kriminologjia

O

6

3

2

5

Prof.Ass.Dr. Armend
Podvorica

5.4. Financat dhe e drejta
Financiare

O

6

3

2

5

Phd(c). Naim Spahiu

Prof.Ass.Dr. Eqrem
Zenelaj
Dr. Fadil Kryeziu
Prof.Ass.Dr. Armend
Podvorica

Viti i III - Semestri V-të
No.

Lënda

5.5 Zgjidhni njërën nga këto
lëndë:
5.5.1. E Drejta Diplomatike
dhe Konsullore;
5.5.2. Mjeksia Ligjore;
5.5.3. Penalogjia.

Z

4

2

1

3

30

14

9

23

7

3

2

5

Viti III - Semestri VI-të
6.1. E Drejta e Procedurës
Civile II Jo kontestimore

O

Phd(c). Kastriote Vlahna
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6.2. E Drejta e Procedurës
Penale II

O

7

3

2

5

6.3. E Drejta Ndërkombëtare
Private

O

6

3

2

5

6.4. E Drejta Familjare dhe
Trashëgimore

O

6

3

2

5

6.5. Zgjidhni njërën nga këto
lëndë:
6.5.1. E drejta e Institucioneve
Financiare,
6.5.2. Viktimologjia;
6.5.3. E drejta e Prokurimit
Publik,
6.5.4. Informatika dhe Krimet
kompjuterike.

Z

4

2

1

3

30

14

8

21

Prof. Ass. Dr. Armend
Podvorica
Prof. Ass.Dr.
Halim Bajraktari
Prof. Ass. Dr.
Muharrem Faiku
Prof.Ass.Dr. Halil Kukaj
Prof. Ass. Dr. Armend
Povorica
Dr. Safet Hoxha
Prof.Ass.Dr. Enver
Buqaj

146

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

Viti i IV-Semestri VII-të
No.

Lënda

Statusi

ECTS

Ligj.

Usht.

Orët

Barëtësit e lëndës

7.1. Procedura Administrative

O

6

3

2

5

Prof.Ass.Dr. Kadri Kyrziu

7.2. E Drejta e Detyrimeve

O

7

3

2

5

Prof Ass. Dr. Muharrem
Faiku

7.3. E drejta Penale
Ndërkombëtare

O

6

3

2

5

Prof. Ass. Dr. Halim
Bajraktari

O

7

3

2

5

Prof Ass. Dr. Muharrem
Faiku

7.4. E drejta e Punës me
Sigurim Social
7.5. Zgjidhni njërën nga këto
lëndë:
7.5.1. Teoria e marrëdhënieve
ndërkombëtare
7.5.2. E drejta doganore;
7.5.3. Klinika juridike I,
Kushtetuese, penale, civile
dhe financiare.
7.5.4.E Drejta Kontraktore

Z

Dr. Mentor Lecaj
Phdc. Naim Spahiu
Prof.Ass.Dr. Muharrem
Faiku

4

2

1

3

30

14

9

23

O

7

3

2

5

Prof.Ass.Dr Kadri Kryeziu

O

6

3

2

5

Prof.Ass.Dr. Arif RIZA

O

7

3

2

5

Phd(c). Naim Spahiu

8.4. Kriminalistika

O

6

3

2

5

Prof.Ass.Dr. Enver Buqaj

8.5. Zgjidhni njërën nga këto
lëndë:
8.5.1. E Drejta
Ndërkombëtare Humanitare;
8.5.2. E drejta e
Falimentimit;
8.5.3 Klinika Kushtetuese II
8.5.4. Politikat Kriminale

Z

4

2

1

3

Phd(c). Abdylkader Mucaj
Phd(c). Ibrahim Mala
Prof.Ass.Dr. Enver Buqaj

30

14

Viti i IV-Semestri VIII-të
8.1. Drejtësia Kushtetues

8
9

10

8.2. E Drejta e Organizatave
ndërkombëtare
8.3. E Drejta Tatimore dhe
Buxhetore

9

23
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Total ECTS (8 semestra)

Numri i Lëndës dhe
Titulli:

1.1.
E
Romake

240

111

2018
67

179

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur

Drejta 1.1. E Drejta Romake
Përmbajtja: Pikpamje bashkëkohore të së drejtës Romake në familje (e
drejta martesore, e drejta e prindërve dhe fëmijëve) duke përfshir fushat
relvante të së drejtës private ndërkombëtare; përvijimi i referencave në
fushat tjera të së drejtës relevant në të drejtën familjare (psh. e drejta e
sigurimit social). Pushteti i Pronarit. Shfajsimi nga pronësia. Kërkesat për
mbrojtje të pasurisë. E drejta e përdorimt të së drejtave të Reale, uzufruktit,
dhe residenciale, Pronësi e përbashkët. Tipet e përbashkta.
Parimet e Trashëgimisë. E Drejta Trashëgimore. Pasardhësit e
trashëgimtarve ligjor. Trashëgimia Testamentare. Tipet e testamentit.
Marrëveshjet në mes të gjallëve. Rregullat e hapjes të trashëgimisë.
Menaxhimi i Trashëgimisë. Ekzekutuesi Testamentar. Trashëgimi dhe
përgjegjësia.
Kompetencat: Të dhënurit e kuptueshëmërisë bashkëkohore për të drejtën
Romake në familje.
Literatura themelore:
“E Drejta Romake”, Ivo Puhan, Prishtinë, 1980.
Literatura plotësuese:
“ E Drejta Romake”, Arta Mandro, Tiranë, 1998.
“An Introduction to Roman Law”, Barry Nicholas, Oxford, 1975.
“Textbook on Roman Law”, Andrew Borkowski, Paul du Plessis, Oxford, 2005.
A Historical Introduction to the study of Roman Law, 3d. ed.”, Cambridge, 2008.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:

1.2. ABC-ja e së Drejtës

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur

1.2. ABC-ja e së Drejtës dhe Shteti
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Përmbajtja: Hyrje në parimet e përgjithshme të së drejtës publike, burimet e
saja, institucionet kryesore dhe lidhshmëritë e tyre. E Drejta Kushtetuese
Kosovare dhe e Drejta Adminmistrative, funkcionet e kushtetutës dhe të
Drejtës Kushtetuese, parimet e kushtetutës, të drejtat elementare, bazat
kushtetuese të administratës, procedurat administrative dhe mbrojtja
ligjore, etj. Kompetencat: Transmetimi i fuksionimit të përgjithshëm i
kushtetutës dhe administratës në veçanti në një rast në Kosovë.
Literatura:

-Kadri Kryeziu, ABC-ja e së Drejtës dhe Shteti, Prizren 2017.
-Luan Omari, Parime dhe Institucione të së Drejtës Publike, Tiranë, 1996
-Romeo Gurakuqi, E Drejta Publike, Tiranë, 2010.
-Luan Omari, Kushtetuta e Republikës së Kosovës në një vështrim krahasues.
Numri i Lëndës dhe
Titulli:

1.3. Historia e Shtetit
dhe së Drejtës në
përgjithësi dhe në
veçanti e shtetit
Shqiptar

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
1.3. Historia e Shtetit dhe së Drejtës në përgjithësi dhe ne veçanti e
shtetit Shqiptar
Qëllimi i saj është njohja dhe pajisja e studenteve me kulturën e
domosdoshme juridike të historisë se institucioneve dhe te historisë
së shtetit dhe së Drejtës. Kjo behët e mundur nëpërmjet përshkrimit dhe
analizës se institucioneve politike, te studiuara ne lidhje të ngushte me
realitetin shoqëror. Kjo lëndë e shtrin studimin e saj në një vijë te
gjatë kohore nga antikiteti deri ne periudhën bashkëkohore duke bërë
një vështrim krahasues. Moduli i pare (historia e institucioneve-shtetit)
ndahet ne katër pjese, nisur nga kufijtë me te përgjithshëm kohore te
zhvillimit te institucioneve si: antikiteti, mesjeta, periudha moderne,
periudhabashkëkohore. Moduli i dyte (historia e shtetit shqiptar)
përqendrohet ne zhvillimin e institucioneve sipas periudhave kohore ne
mënyre kronologjike qe nga shteti dhe e drejta skllavopronare ne Iliri deri
ne periudhën bashkëkohore, duke berenjë vështrim krahasues. Prej
leksioneve nga Historia e së drejtës i presim që studentët pas përfundimit
të këtij kursi do të përfitojnë kulturë të përgjithshme juridike e në
veçanti kulturë juridiko- historike, të kuptojnë proceset e zhvillimit
të së drejtës dheligjshmëritë e zhvillimit të saj që nga krijimi i saj e deri
në ditët e sotme dhe ligjshmëritë e këtij procesi. Të kuptojnë se zhvillimi
i së drejtës ka një trend pozitiv të ngritjes dhe se e drejta e një periudhe
historike të mëvonshme është gjithherë më progressive dhe më e
zhvilluar se ajo e periudhës së mëparshme.
Përmabajtja: Prezentimi i biografisë historike të kombit Shqiptar ka kalur
në themelimin e shtetit të tyre dhe së drejtës. Qëllimi i kësaj lënde është
shteti Shqiptar dhe e drejta nga ekzistenca fillestare e shtetit Shqiptar
(1912) deri më pavarsinë e Kosovës (2008). Përfshin, shtetin dhe të drejtën
në Iliri, shtetin Shqiptar nën udhëheqje të Skenderbeut, të drejtën
zakonore Shqiptare , të drejtën zakonore penale, Lidhjen e Prizrenit,
Shtetin e Pavarur Shqiptar në mes të viteve 1912-1914, Konferencën e
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Ambasadorëve në Londër (1913dhe ndarjen e Shqipërisë, Kongresin e
Lushnjës, Revolucionin e 1924, Shteti dhe e drejta gjatë regjimit të
Zogut,organizatat ekonomike, shoqërore dhe politike të Shqipërisë pas
Lutës së Dytë Botërore (1945-1990), Periudha Kalimtare (1990-2010)kthimi në familjen Evropiane, Kushtetuta e 1974 pozicioni i Kosovës në
Jugosllavi, Amandamentet Kushtetuese më 1988 dhe shpërndarja e
institucioneve të Kosovës, idea për Republikën e Kosovës dhe realiteti,
zhvillimi i së drejtës në Kosovë 1999-2010, Shteti dhe kombi në historinë
Evropiane, ardhmëria e shtetit në kontekstin e proceseve integruese
Evropiane.
Kompetencat: njohuri e përgjithshme lidhur me zhvillimet e shtetit
Shqiptar dhe se drejtës në përgjithësi, dhe shteti Kosovar dhe e drejta në
veqanti dhe perspektivat e saja Evropiane.
Literatura:
Dr.Hilmi Iamjli&Dr.Fatmir Sejdiu, historia shtetit dhe e së drejtës,
Universiteti i Prishtinës, Prishtinë 2002, f.1-146;Historia e shtetit dhe e së
drejtës në Shqipëri (grup autorësh), Tiranë.
A. Luarasi, Shteti dhe e drejta shqiptare në epokën e Skënderbeut, Tiranë, 1998.
A. Luarasi, Akte juridike për historinë e shtetit dhe të së drejtës në Shqipëri, I, II,
Tiranë, 1999.
I. Elezi, E drejta zakonore e Labërisë (në rrafshin krahasues), Tiranë, 2003
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
Gjuhe Angleze (juridike) I
1.4. Gjuhe
(juridike) I

Angleze

Përmbajtja: Struktura e lëndës i referohet në zgjedhjen e temave dhe
organizimin dhe renditjen e përmbatjes së lëndës.
Përmbatja kryesore e temës së zhgjedhur përfshin një ose më shumë
biseda thelbsore për rreth së cilës sektorët tjerë të njësisë janë ndërtuar,
dialogjet e shkurtra për t’i ilustruar pikat gramatikore, disa pika
gramatikore të detalizuara, ushtrime plotësuese, aktivitetete në klasë,
ushtrime, të lexuarit e teksteves, sektori i ndëgjimit dhe të shkruarit, dhe
përfundimisht sektori i ushtrimeve.
Shumë njësi gjithashtu përfshijn shënime kluturore, lojëra, ushtrime
përkthimi, dhe sektorin e shqiptimit, fonetikën, morfologjinë dhe fjalorin.
Kompetencat: Lënda ka për qëllim ta përmirësoj kompetencën në
Anglishtën e përgjithshme. Ofron praktikë sistematike në katër fusha
kryesore të mësimit ë gjuhës: të lexuarit, të shkruarit, të folurit dhe të
ndëgjuarit, duke zbuluar situata dhe kuptim të gjerë të lidhura me temën.
Studentët i ushtrojn aftësitë e tyre gjuhësore duke luajtur në role në shkallë
të gjerë të situatave specifike dhe të përgjithshme profesionale, siç janë
pjesëmarrja në intervista për punë, përgatitja e CV ose përmbledhje, duke
mbushur formularët e aplikimit, dhe të shkruarit e letrave formale dhe jo
formale.
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Lituraturë themelore:
- Opportunities Elementary Student’s Book – Michael Harris, David Mower,
Anna Sikorzynska
-Opportunities Elementary Language Powerbook – Michael Dean , Olivia
Johanson
Literaturë plotësuese:
-Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-ShqipAnglish
---------------------------------------------------------------------------------------------------Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

Alternative:
1.4.1Gjuha gjermane I

1.4.1. Gjuha gjermane I,
Përmbajtja: Struktura e lëndës i referohet në zgjedhjen e temave dhe
organizimin dhe renditjen e përmbatjes së lëndës.
Përmbatja kryesore e temës së zhgjedhur përfshin një ose më shumë
biseda thelbsore për rreth së cilës sektorët tjerë të njësisë janë ndërtuar,
dialogjet e shkurtra për t’i ilustruar pikat gramatikore, disa pika
gramatikore të detalizuara, ushtrime plotësuese, aktivitetete në klasë,
ushtrime,të lexuarit e teksteves,sektori i ndëgjimit dhe të shkruarit,dhe
përfundimisht sektori i ushtrimeve.
Shumë njësi gjithashtu përfshijn shënime kluturore,lojëra, ushtrime
përkthimi dhe sektorin e shqiptimit, fonetikën, morfologjinë dhe fjalorin.
Kompetencat: Lënda ka për qëllim ta përmirësoj kompetencën në
Anglishtën e përgjithshme. Ofron praktikë sistematike në katër fusha
kryesore të mësimit ë gjuhës: të lexuarit, të shkruarit,të folurit dhe të
ndëgjuarit, duke zbuluar situata dhe kuptim të gjerë të lidhura me temën.
Studentët i ushtrojn aftësitë e tyre gjuhësore duke luajtur në role në shkallë
të gjerë të situatave specifike dhe të përgjithshme profesionale, siç janë
pjesëmarrja në intervista për punë, përgatitja e CV ose përmbledhje, duke
mbushur formularët e aplikimit, dhe të shkruarit e letrave formale dhe jo
formale.

- Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të studimit: Pjesa
teorike 30 % dhe pjesa praktike 70 %.
Literatura bazë:

1. Deutsch für Juristen: Vom Schwulst zur klaren Formulierung
2. Arf Riza, Fjalori Juridik, Gjermanisht- Shqip, Juristische Wörterbuch,
Deutsch-Albanish, Prishtinë 2012
3. Helbig G., Buscha J. (2000): Übungsgrammatik. München
4. Hall K., Schneider B. (2007): Übungsgrammatik für Fortgeschrittene DaF.
Ismaning Langenscheidts Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache;

151

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

5. Duden Deutsches Universalwörterbuch (2011), 7. Auflage. Mannheim,
Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag
6. Schmuck, Michael (2010):
7. tekste të përzgjedhura.
1.4.2.Gjuha frënge I

_____________________________________________________________
Gjuha frënge I
Përmbajtja: Struktura e lëndës i referohet në zgjedhjen e temave dhe
organizimin dhe renditjen e përmbatjes së lëndës.
Përmbatja kryesore e temës së zhgjedhur përfshin një ose më shumë
biseda thelbsore për rreth së cilës sektorët tjerë të njësisë janë
ndërtuar,dialogjet e shkurtra për t’i ilustruar pikat gramatikore, disa pika
gramatikore të detalizuara, ushtrime plotësuese, aktivitetete në klasë,
ushtrime,të lexuarit e teksteves, sektori i ndëgjimit dhe të shkruarit, dhe
përfundimisht sektori i ushtrimeve.
Shumë njësi gjithashtu përfshijn shënime kluturore,lojëra, ushtrime
përkthimi, dhe sektorin e shqiptimit, fonetikën, morfologjinë, dhe fjalorin.
Kompetencat: Lënda ka për qëllim ta përmirësoj kompetencën në
Anglishtën e përgjithshme. Ofron praktikë sistematike në katër fusha
kryesore të mësimit ë gjuhës: të lexuarit,të shkruarit,të folurit dhe të
ndëgjuarit, duke zbuluar situata dhe kuptim të gjerë të lidhura me temën.
Studentët i ushtrojn aftësitë e tyre gjuhësore duke luajtur në role në shkallë
të gjerë të situatave specifike dhe të përgjithshme profesionale, siç janë
pjesëmarrja në intervista për punë, përgatitja e CV ose përmbledhje, duke
mbushur formularët e aplikimit, dhe të shkruarit e letrave formale dhe jo
formale.
Literatura: me vendos
Murat Bejta, Fjalori: Frëngjisht-Shqip
Vedat Kokona, Fjalori: Frëngjisht- Shqip

1.5 Numri i Lëndës dhe Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
Titulli:

përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur.

Zgjidh njërën nga
këto lëndë:
1.5.1. Hyrje në
ekonomi

1.5. Hyrje në Ekonomi
Përmbajtja: Lënda “Hyrje në ekonomi” do të përmbaj bazat,nocionet,
parimet, konceptet, metodat dhe ligjshmëritë e ekonomisë së
tregut.Poashtu me anë të kësaj lënde do të zhvillohen edhe njohuritë mbi
firmat, funksionimi i tyre, motivet e biznesit, kapacitetet, inputet, outputet
dhe rezultati financiar. Lënda do të shtjelloj edhe politikat
makroekonomike,përparësitë dhe problemet e ekonomisë bashkohore,
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veçoritë e ekonomisë botërore dhe ndërvashmërinë e ekonomisë nacionale,
strukturën e tregut, ligjshmëritë e konkurencës, parakushtet dhe
ligjshmëritë e ekonomisë së tregut.
Në mënyrë specifike, do të prezentohet gjendja dhe niveli i zhvillimit të
ekonomisë së Kosovës, problemet dhe perspektivat.
Kompetencat: Qëllimi i lëndës “Hyrje në ekonomi” është që studentët
përmes saj të marrin njohuritë bazike mbi kuptimet elementare nga lëmia
e ekononisë. Këto njohuri do të shërbejnë që studentët të krijojnë aftësi për
të kuptuar ligjet e ekonomisë dhe për t’u thelluar në analizën e problemeve
ekonomike. Poashtu ata do të arrijnë që t’i zbatojnë njohuritë e fituara nga
fusha e ekonomisë, të ndërtojnë shkathtësitë e nevojshme për të
përmbushur nevojat indviduale në mënyrë racionale si dhe do të krijojnë
mundësi për zgjidhje optimale në treg. Ata do fitojnë njohuri të
mjaftueshme për ushtrimin e aktiviteteit ekonomik, për themelimin e
bizneseve dhe për menaxhimin e suksesshëm të tyre.
Literatura bazë
Bektashi Mejdi & Nysret Gacaferri: Ekonomia – Botimi i dytë i plotësuar,
Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2005
Gregory Mankivv dhe Mark P.Paylor: Ekonomiksi, UET Press, 2010.

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

1.5.2. Sociologjia
Juridike

1.5.1 Sociologjia Juridike
Rëndësia e të mësuarit të Sociologjisë Juridike. Meqenëse shoqëria njerëzore
është një tersi komplekse dhe meqë funksionimi i saj është ivështirë për
shkak të natyrës së ndryshme të fenomeneve shoqërore të cilat përbëjnë
strukturën shoqërore, atëherë të studiuarit e shoqërisë njerëzore me qëllim
të njohjes së saj është i domosdoshëm dhe ipaevitueshëm. Ketë studim në
mënyrë efikase e bën Sociologjia e cila ka për qëllim të vetin të studiuarit
e shoqërisë dhe tërë spektrin e saj. 2. Lënda dhe problemet në Sociologjinë
Juridike Çështje Praktike Sociologjia Juridike është disiplinë më e re se
sociologjia e Përgjithshmedhe si e tillë është lëmi e veçante sociologjike ku
edhe sot e kësaj dite ka përpjekje serioze në përcaktimin e objektit
të studimit të saj dhe kjo disipline ballafaqohet me kundërshtime të forta në
dy drejtime nga juristët të cilët e nënvlerësojnë. Sociologjia Juridike duke
e futur në kuadër të shkencave juridike dhe Sociologët të cilët me vështirësi
bëjnë ndarjen nemes te Soc. Juridike nga Soc. e Përgjithshme. Themeluesit e
soc. Juridike janë të mbledhur rreth nocionit të kontrollit shoqëror me qka
nënkuptojmë raportin apo adoptimin e normës juridike me realitetin
shoqëror dhe specifikat e vendit. Moris Orina i cili ka thënë se pak sociologji
ndahet nga e drejta por shumica e tyre shkojnë kah drejtësia.Burimet e
padrejtësisë: janë sistemet totalitare, tiranike te cilat normën juridike e
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konstruktojnë dhe e realizojnë jashtë standardeve normale. Këto sisteme
jetën juridike nuk e nxjerrin nga realiteti por nga logjika etyre. 3. Tendencat
në drejtësi dhe raporti i tyre ndaj sociologjisë Analistet juridik pikëpamjet e
tyre i shprehin ne dy kuptime: ngushte dhe gjere. Pikëpamjet e tyre juridike
janë identifikuar me rregullat e parimet te cilat ikane aplikuar ne gjykata me
rastin e marrjes se vendimeve te tyre. Tendenca e shkollës analitike ishte qe
gjykatat ti konsideroj organe teshtetit dhe si te tilla me aktivitetin e tyre ti
nënshtrohen te drejtës seshkruar. Normativizmi logjik mbështetët ne
„idealizmin e Kantit për të mbrojtur mundësin e ekzistencës se çfarëdo
sociologjie juridik qe nuk është asgjë tjetër veç një lulëzim i „pozitivizmit
juridik“i kombinuar me racionalizmin dogmatik. 4. Tendenca ne sociologji
dhe raporti i tyre ndaj te drejtës- Pozitivizmisociologjik te cilin e ka futur
Ogyst Konti është shprehur ne disa formashpeshherë kundër insipirimve te
themeluesve te sociologjisë. Për Kontinsociologjia ka kuptim te dyfishtë. Ne
një ane është shkence pozitive mbifaktet shoqërore ne anën tjetër ajo është
shkence e përgjithshme,shkencë mbi shkencat, një lloj filozofie primare e
cila e ka zëvendësuarmetafiziken e dikurshme. 5. Raporti i sociologjisë
Juridike me soc. e përgjithshme kane pika te përbashkëta por edhe dalluese.
Pikat e përbashkëta janë se te dyja studiojnë shoqërinë dhe fenomenet
shoqërore. Soc. e përgjithshmestudion institucionet, gjenezën dhe
funksionimin e tyre, sociologjia juridike studion gjenezën e të drejtës
ne jetën shoqërore. 6. Përkufizimi i Soc. Juridike, Soc Juridike është pjesë e
Soc. Të përgjithshme ose disiplinë e saj e cila studion të drejtën
në realitetinshoqëror, duke filluar nga gjërat që shihen e të cilat
manifestohen në mënyrë efikase në sjelljet kolektive, si në organizata, jetën
praktike dhe tradicionale ose inovacionet në sjellje duke vazhduar me bazën
materiale.
Literatura:
- Dr.sc Beqir

Sadikaj “Sociologjia e se Drejtës”, Prishtinë 2010.
- Fatmir Zanaj,”Sociologjia e se Drejtes” Tirane,2010.
- Dushko Verban, “Sociologija Prava”, Zagreb 200.
- Anthony Giddens, “Sociologjia”, Tiranë: 1997
- Luan Omari, “Shteti i së Drejtës,” Tiranë: 2002
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1.5.3. Etika Profesionale dhe ligjore
Përmbajtja: Kjo lëndë do t’i ekspozoj studentët në rradhë të gjerë kulturës
shoqërore, çështjeve, standardet profesionale, dhe përgjegjësitë ligjore. Kjo
do t’i përgatis studentët që ta praktikojnë sjelljen etike profesionale. Kjo
lëndë është për konsulentët fillestar të cilët duhet të mësojnë parimet
themlor të etikës dhe zbulojn çëshjet ligjore dhe profesionale që mbizotronjë
mbi këshillimet. Përmbajtja përfshinë procesin e prurjes të vendimeve etike
të parimeve të autonomisë, mirëbërësi, kompetencë, besueshmëri, drejtësi
dhe mos shpërdorim detyre.
Kompetencat: Studentët dë të jenë në gjendje t’i përshkruajnë kodet
relevante të sjelljes etike, standardet profesionale,normat juridike,
rregulloret, udhëzimet, politikat, çështjet ligjore, përgjegjësi etike për
Gjyqëtarët, Prokurorët dhe Avokatët.

Literatura:
-Etika Ligjore dhe Profesionale, Doracak i pergaditur nga ABA/ROOLI (botimi
shqip) 2005,
-Kodi i Etikes Profesionale për Avokatë, OAK, Prishtinë, 2007
-Statuti i Odës së Avokatëve të Kosovës, Prishtinë 2007,

1.5.4. E drejta
Bankare dhe e
sigurimeve

-Kodi i Etikës dhe Sjelljës Profesionale të Gjykatësve, KGJK, Prishtinë, 2006
-Kodi i Etikës dhe Sjelljës Profesionale për Prokurorët, KGJK, Prishtinë, 2006

1.5.4. E drejta Bankare dhe e sigurimeve
E drejta bankare dhe e sigurimeve shërben njëkohësisht si një nder mjetet e
fuqishme per mbrojtjen e te drejtave dhe lirive themelore te njeriut ne
përputhje me Kartën e OKB, Deklarata Universale e te Drejtave te Njeriut,
Konventën Evropiane te te Drejtave te Njeriut, Kartën Sociale Europiane,
me Kushtetutën, Kodin e Punës. Ajo mbron pronën private dhe shtetërore,
garanton gëzimin e te drejtave qe burojnë nga e drejta positive e
sigurimeve. Lënda sistemet e mbrojtjes shoqërore studion sistemet e
pensioneve, dhe te gjitha llojet e tjera te ndihmave sociale dhe ekonomike,
Studentet do te njihen gjithashtu me krijimin, financimin dhe funksionimin
e instituteve private të pensioneve.
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Literatura
-Cela, Kudret. Haxhi, Paskal. E drejtë e Krahasuar e Punës. Tiranë: Ilar, 2002.
-Starova, Gëzime. E Drejta e Punës. Shkup: Logos-A 2004.
-Bok, Derek C. Gorman, Robert, A. Finkin, Mathew W. Labor Law: cases and
materials 14-th ed. USA: foundation Press, 2004.
-Sargeant, Malcom. Lewis, David. Employment law 5-th ed., London: Pearson,
2010.
-Bujupi, Ismajli, Hava. E Drejta Ndërkombëtare e Punës. Prishtinë 2003.
-Ligji mbi Mardhëniet Detyrimore 2013.
-Ligji për Sigurimet e Detyrushme në Kosovë.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:
2. 1. E Drejta
Kushtetuese

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur
1.

1. E drejta Kushtetuese

Kjo lëndë ka për qëllim që të familiarizojë studentët e studimeve
bachelor me pjesën teorike të së Drejtës Kushtetuese si degë e
veçantë e së drejtës. Në veçanti, studentët do të analizojnë konceptet
themelore kushtetuese, sistemet dhe institucionet kushtetuese, burime
të së drejtës kushtetuese, natyrën dhe llojet e kushtetutave, aspektin
kushtetues të sundimit të së drejtës dhe mbrojtjen e të drejtave dhe
lirive kushtetuese. Një vëmendje e veçantë do t’i kushtohet sistemit
kushtetues të Republikës së Kosovës, parimeve dhe strukturës
kushtetuese në Kosovë përfshirë këtu organizimin dhe fushëveprimin
e organeve kushtetuese të Republikës së Kosovës.
Në përfundim të lëndës, studentët duhet të jenë të aftë të: kuptojnë
dhe njohin institucionet themelore juridike dhe politike të sistemit
kushtetues;
aplikojnë përvojat e fituara nga e drejta kushtetuese;
zbatojnë njohuritë e tyre lidhur me të drejtat kushtetuese dhe
qytetare dhe respektimin e tyre në jetën e përditshme;
përcjellin të arriturat shkencore juridike dhe politike lidhur me
kushtetutshmërinë dhe të drejtat qytetare.
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Literatura:
 Arsim Bajrami. Sistemi Kushtetues i Kosovës, Prishtinë, 2011.
(opsionale)
 Rosenfeld, Michel, and András Sajó, eds. The Oxford handbook
of comparative constitutional law, Oxford University Press, 2012.
 Marko, Joseph. "The new Kosovo constitution in a regional
comparative perspective." Review of Central and East European
Law 33.4 (2008): 437-450.
 De Visser, Maartje, Constitutional review in Europe: a
comparative analysis, A&C Black, 2014.
 Jackson, Vicki, Constitutional Engagement in a Transnational
Era, Oxford University Press, 2013.
Kushtetuta dhe ligje


Kushtetuta e Republikës së Kosovës, me amendamtet kushtetuese
(2008)
 Rregullorja e Punës së Kuvendit të Kosovës (2010)
 Ligji për Gjykatën Kushtetuese të Kosovës
 Ligji për Presidentin
Ligji për Policinë e Kosovës







Ligji për Forcën e Sigurisë së Kosovës
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut
Ligji për Gjykatat
Ligji për Këshillin Gjyqësor të Kosovës
Ligji për Këshillin Prokurorial të Kosovës
ligji nr. 03/l-189 për administratën shtetërore të republikës së
Kosovës
Komentar – Kushtetuta e Republikës së Kosovës, botimi I, f.672.
Autor Enver Hasani, Ivan Cukalovic. 2013 9
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Numri i Lëndës dhe
Titulli:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur

2.2.Mbrojtja

2.2. Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut

Ndërkombëtare e të
Drejtave të Njeriut

Përmbajtja: Paraqitja e idesë e të drejtave të njeirut në histori dhe
në doktrinat kryesore, koncepti i drejtave të njeriut në të drejtën
ndërkombëtare, konventat ndërkombëtare lidhur me të drejtat e
njeriut, institucionet ndërkombëtare që janë të autorizuara për
mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore, institucionet
ndërkombëtare dhe procedurat e tyre të trajtimit e rasteve e të
dretjave të njeriut, obligimet e shteteve lidhur me të drejtat e
njeriut në Kosovë dhe rëndëaisnë e tyre sot. Roli dhe rëndësia e
të drejtave të njeriut në Kosovë dhe e minoriteteve etj. Studimet i
rasteve do të përdoren për ta thelluar njohurinë në të drejtën
ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Prezentimi i sistemeve
univerzale dhe rajonale e të drejtave të njeriut (UN), diskutime
për përgjithësimin e të drejtave të njeriut, implementimi dhe
zbatimi i të drejtave të njeriut dhe çështjeve të zgjedhura aktuale
në këtë lemi. Në veçanti, ky kurs ka për qëllim të njoftojë
studentët me parimet themelore të së Drejtës Ndërkombëtare për
Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut, burimet kryesore juridike
ndërkombëtare siç janë: Konventat Ndërkombëtare, Traktatet,
Deklaratat për të Drejtat e Njeriut, si dhe institucionet kryesore
ndërkombëtare për mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut si
p.sh. Gjykata Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave dhe Lirive të
Njeriut me seli në Strasburg.
Kompetencat: Hyrje në mbrojtjen ndërkombëtare të të drejtave të
njeriut; përdorimi i rasteve të studimit për të fituar kuptueshmëri
të thellë të pyetjeve themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe
standardeve, instituticionet dhe porcedurat e të drejtës
ndërkëmbëtare mbi të drejtat e njeriut; vetëdijesimin e potencialit
dhe kufizimeve të së drejtës ndërkombëtare duke Iu përgjigjur
shkeljeve të të drejtave të njeriut; përfitmin e aftësive prezentuese
dhe shkathtësi në lexim dhe vlerësim të rasteve ligjore të
zgjedhura. Studentët do të jenë në gjendje të kuptojnë rëndësinë e
mbrojtjes së të drejtave të njeriut në të drejtën ndërkombëtare,
institucionet ndërkombëtare kompetente që bëjnë zbatimin e
lirive dhe të drejtave të njeriut. Kursi ndikon gjithashtu në
aftësimin e studentëve për t’u marrë sa më shumë me veprimtari
hulumtuese dhe njëkohësisht për ta zhvilluar të menduarit ligjor
dhe kritik rreth mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të njeriut në
aspektin ndërkombëtarë.
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Një rendësi do i kushtohete edhe këtyre të drejtave në vende dhe
duke zgjeruar e fuqizuare konventate nderkombëtare në vend.
Literatura themelore:

Zyberi Gentian dhe Qerim Qerimi, “E Drejta Ndërkombëtare e të
Drejtave të Njeirut”, Prishtinë, 2015.
Gruda Zejnullah, Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave të Njeriut, Botim i
pestë, Prishtinë 2010.

Walter Kalin & Jorg Kunzli, The Law of International Human Rights
Protection, Oxford 2009.
Internacional Protection of Human Rights: Achievements and
Challenges, Felipe Gomez Isa & Koen de Feyter, 2006 Bilbao,
Malcolm N. Shaw, International Law, 6th ed, Cambridge University Press
2008.
Në internet:
2.3. Filozofia e së
http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_PDF/Int
Drejtës
ernational%20protect.pdf
-Internationaler
Menschenrechtsschutz,
Theodor
Schilling,
2.
Auflage,Tübingen 2004
internet:http://books.google.de/books?id=CEvLRfyVNc4C&printsec=frontc
over&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.
2.3. Filozofia e së Drejtës

Filozofia e së drejtës paraqet një nga disiplinat shkencore të avancuar
dhe komplekse e cila si e tillë është jashtëzakonisht e rëndësishme
dhe e domosdoshme për studentët e Fakultetit Juridik. Kjo disiplinë
shkencore dallon nga disiplinat tjera, për mënyrën e trajtimit të
fenomeneve të ndryshme, duke përfshirë këtu edhe çështje që kanë të
bëjnë më të drejtën, me shqyrtimin e esencës, e natyrës, e zanafillës,
dhe të kushteve të paraqitjes së të drejtës, mandej me presupozimet
teorike të shkencës mbi të drejtën, karakterin e koncepteve, e
kategorive, e normave, e parimeve të të drejtës, etj, poashtu edhe me
atë që quhet metafizika e të drejtës. Filozofia e së drejtës është bazuar
në dy teori të mëdha të cilat janë esenciale për t’u kuptuar nga
studentët e Fakultetit Juridik, si: 1. Teoria e së Drejtës Natyrore, ku
bëhet një trajtim kronologjik i çështjeve që kanë të bëjnë me ligjin
dhe të drejtën natyrore që nga koha e lashtë e deri në kohën moderne.
Në këtë kontekst trajtohen tema të tilla, si meditimet e para
filozofikeligjore, Filozofia romake e së Drejtës natyrore; Filozofia e
së Drejtës Natyrore te mendimtarët e Krishterimit e deri të teoritë
moderne për të drejtën natyrore Teoria e Pozitivizmit Juridik, e cila
nisë me teorinë 2
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klasike pozitiviste e së Drejtës të Jeremy Bentham dhe John Austin
dhe vazhdon tutje deri në filozofinë postmoderne të së drejtës.
Literatura:
Fatmir Zanaj, Filozofia e së Drejtës, Tiranë, 2012.
Literatura shtesë:
R. Lukiq, Filozofia e së Drejtës, botim i vitit 1995, shqipëruar dhe
përshtatur nga Prof.Dr.Osman Ismaili, Prishtinë,2008.
Guido Fasso, Historia e Filozofisë të së Drejtës Lashtësia dhe
Mesjeta. Shtëpia botuese: Laurasi University Press.
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Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
2.4. Gjuhe
(juridike) II
Alternative:

Angleze

2.4. Gjuhe Angleze (juridike) II
Përmbajtja: Kjo lëndë mbulon aftësitë e përgjithshme të gjuhës që t’i
ndihmoj studentët të komunikojnë me efikasitet në shkallë të gjerë të
situatave formale dhe jo formale, të ngritet ndikimi dhe besueshmëria në
përdorimin e Anglishtës në kontekstin profesional, dhe t’i mundësohet
pjesëmarrësve të kenë prioritetin mbi nevojat e veta të mësimit të gjuhës
angleze. Lënda përfshin studimin ligjor të rastit, stratexhitë
komunikuese, aftësi takimesh dhe negociatash. Fjalori është I dizajnuar të
zhvilloj aftësitë komunikuese të gjuhës në kontekstin ligjor nëpërmjet
llojllojshmërive të temave relevante. Aktivitetet e lëndës do të përfshijn
luajten e roleve të takimeve dhe negociatave, duke dhënë prezentim të
shkurtër në temat ligjore, leximin dhe diskutimin e tekstit ligjor, duke
përfshir raportet e rastit, dhe fjalor që ndërtojnë ushtrimet.
Kompetencat: Pritet nga studentët që të komunikojnë me shumë
besueshmëri në situata ligjore dhe përdor fjalorin ligjor të specializuar në
mënyrë me efikase. Studentët do ta përmirësojnë Anglishtën në këto
mënyra: të flasin më me besueshmëri, flasin më qartë dhe rrjedhshëm,
pjesmarrje me suskes në takime, përmirësimin e Anglishtës tuaj në të
shkruar duke përfshirë e-mailat, zgjerojn fjalorin profesional, përmirësojnë
të kuptuarit e gramatikës, shoqërohen dhe rrjetëzohen m, e besueshmëri të
madhe, punonjë me suskses në një ambient ndërkulturor.
Lituraturë themelore:
''Interchange'', Botimi i tretë, Jack C. Richards
Literaturë plotësuese:
Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-Shqip-Anglish.
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studentëve të njihen me terminologjinë gjermane nga fusha e
drejtësisë. Krahas fjalorit mësohen edhe strukturave gramatikore
tipike për komunikimin në gjyqësor.

Objektivat e lëndës: të zhvillohen shkathtësitë receptive dhe
produktive të studentit në fushën e drejtësisë;
të zgjerohet fjalori i studentit me terminologjinë juridike;
të ushtrohet hartimi i letrave të ndryshme zyrtare;
Rezultatet e të nxënit:
Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë në
gjendje:
- Të komunikojnë me folësit e gjermanishtes në situata konkrete në
fushën e drejtësisë;
- të hartojnë lloje të ndryshme të letrave zyrtare;
- të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale në kontekste të
ndryshme.
Metodologjia e mësimdhënies: Mësimi realizohet nëpërmjet
ligjëratave dhe ushtrimeve. Përdoren metoda të kombninuara dhe
qasje konjitive, komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur
qëllimin: përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive
gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë
individuale, në çifte dhe në grupe. Në pjesën teorike të lëndës
trajtohen elemente të caktuara të strukturës gramatikore të
gjermanishtes që janë në funksion të realizimit të komunikimit.
Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim, të
punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë) edhe në
mënyrë të pavarur.

Literatura bazë:
2.4.2. Gjuha Frenge II

1. Deutsch für Juristen: Vom Schwulst zur klaren Formulierung.
2. Helbig G., Buscha J. (2000): Übungsgrammatik. München
3. Arif Riza, Fjalori Juridik Gjermanisht- Shqip
4. Hall K., Schneider B. (2007): Übungsgrammatik für
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5. Duden Deutsches Universalwörterbuch (2011), 7. Auflage.
Mannheim, Leipzig, Wien, Zürich: Dudenverlag Schmuck,
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Titulli:
2.5. Zgjidh njërën
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Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

nga këto lëndë:
2.5.1 Retorika dhe
shprehja juridike

2.5.1 Retorika dhe shprehja juridike
Retorika dhe shprehjet juridike është displinë e re në kuadër të studimit tës
hprehjeve juridike përmes retorikës. Në Kosovë është lëndë e re, por edhe
në rajon. Orët e para do ia kushtojmë retorikës, kuvendimit dhe paraqitjes
publike, ku do të flitet lidhur me raportin e retorikës dhe të kuvenduarit,
pastaj do flasim lidhur me kuvendimin dhe talentin, kuvendimin si mjeshtri
dhe si art, e më vonë do flasim lidhur me të kuvenduarit dhe zanafilen e
retorikës. Në këtë pjesë do të flitet për demokracin dhe fjalën e lire,
demagogjinë dhe fjalimet jot ë mira (mantra)dhe, natyrisht do të bëjmë fjalë
lidhur me tre segmente të retorikës të cilat e bëjnë një fjalim të jetë I
pranuar, I nivelit të dëshiruar, pra, do flasim për Logos, Ethos dhe Pathos.
Të gjitha këto bëjnë pjesë në pjesën e parë të ligjeratave. Në pjesën e dytë do
bëhet fjalë lidhur me mësimet nga historia e retorikës dhe të kuvenduarit,
ku do ligjërojmë lidhur me Mrekullit greke – me djepin e retorikës, do
flasim lidhur me Retorikën dhe paraqitjen e saj në Greqi, Lidhjet e të drejtës
dhe të kuvenduarit – logografët, do flasim lidhur me kuvendarët e njohur,
siç janë DEMOSTENI, CICERONI (Marko Tulije Ciceroni), Kvintilijani, do
flitet natyrisht për Sokratin, Platonin, Aristotelin e të tjerë
Literatura:
- Osman Ismaili, Flamur Hyseni, RETORIKA (ligjërata të autorizuara),
Prishtinë, 2015
Literatura shtesë:
-Stefan Lukas. Arti i të folurit publik, New York, 2008

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

2.5.2. Teoria dhe
praktika
Parlamentare

2.5.2. Teoria dhe Praktika Parlamentare
Përmbajtja: Koncepti i demokracisë dhe tipet e demokracisë, njohuritë
themelore rreth pushtetit shtetror dhe ushtrimin e tij, zhvillimin e
parlamentarizmit dhe karakteristikat e tij të përgjithshme, parlamentin,
strukturën e tij,funkcionet dhe organizimin, qeverinë dhe organizimin e saj,
zhivillimin e paritve politike, zgjedhjet parlamentare dhe roli i tyre në
demokraci, zhvillimi i sistemeve parlamentare në shtete të ndryshme të
Evropës, në rajon dhe sidomos në Kosovë, etj.
Kompetencat: Njohuri të përgjithshme
parlamentare dhe tipet e qeverisjes të shtetit.

lidhur

me

demokracinë
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2.5.1 Literatura themelore:
Prof. dr. Arsim Bajrami “Parlamentarizmi“ (Aspekte Krahasuese ), Prishtinë,
2010
Literatura plotësuese:
-Ylli BUFI, “Tempulli i demokracisë”, OMBRA GVG, Tiranë
- Helena CattRoutledge, ”Democracy in practice”, London and New York, 1999
-Hans Keman, “Comperative Democratic Politics”, Sage Publications, London,
New Delhi, 2002;
-Luan Omari, ”Sistemi Parlamentar”, Tiranë1994.
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

2.5.3 E Drejta e
Ndertimit dhe
planifikimit Hapësinor

2.5.3 E Drejta e Ndertimit dhe planifikimit Hapësinor
Përmbajtja: Qëllimet e kësaj lënde janë që të shtjellohen politika e
planifikimit hapsinor dhe kompetencat për rregullim urbanistik.
Kompetencat e Pushtetit Lokal dhe Qendror në planifikimin hapsinor,
rregullimi normative planit urbanistik, procedurat e lejes per ndertim.
Nevoja e kësaj lënde në Kosovë eshtë shumë e madhe! Mjafton një vështrim
i pejsazhit rreth e përqark për tu vrejtur ndërhyrjet dhe shumtimet që janë
bërë pejsazhit në Kosovë si dhe ndotjet e tokës bujqsore nga mosplanifikimi
hapsionor dhe ndërtimet ilegale pa asnjë standart ndërtimi e planifikimi
hapsinor.
Kompetencat: Lënda do të ofroj njohuri specifike për studentët në të drejtën
ndërtimore (gjegjësisht për aktin administrativ të lejes së ndërtimit) dhe
planifikimin hapsinor.

Numëri i Lëndës dhe
Titulli:

2.5.4.Rastet dhe
zhvillimet në të drejtën
ndërkombëtare

Literatura:
Dr.Agur Sokoli, E drejta procedurale administrative, Fakulteti Juridik,
Prishtinë 2005.
Klaus Finkelnburg, Karsten-Michael Ortloff, Martin Kment, Öffentliches
Baurecht
Bauplanungsrecht, 2011, 6., überarb. Auflage.
Horst Locher, Ulrich Locher Das private Baurecht, Lehrbuch für Studium und
Praxis, 2011, 8., neubearbeitete Auflage.
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

2.5.4.Rastet dhe zhvillimet në të drejtën ndërkombëtare

Në kuadër të kësaj lënde shpjegohen rastet në të Drejtën
Ndërkombëtare Publike; si: Rasti i Ukraines, Koresë së Veriut,
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Srebrenicës, Iranit, Iran/ Irak, etj. Në sferën normative do të
shpjegohet kodifikimi i së drejtës ndërkombëtare publike; fuqia
juridike e akteve të institucioneve ndërkombëtare etj. Studentet do të
jenë në gjendje të kuptojnë rastet aktuale te së drejtës ndërkombëtare
publike; interpretime dhe analize e problemeve aktuale te se drejtes
nderkombetare .
Përgjegjësia dhe aktivitete ushtarake dhe te drejtat e njeriut; etj.
të jenë kompetentë që konform parimeve të kësaj të drejte të
analizojnë dhe interpretojnë zhvillime të arenës ndërkombëtare.
të qartësojë raportin midis të drejtës së brendshme dhe të drejtës
ndërkombëtare publike;
të përdorë metodologjinë juridike për të interpretuar parimet dhe
normat e së drejtës ndërkombëtare;

Literature:

-Enver Hasani, Tema të Zgjedhura nga e Drejta dhe Marrëdhëniet
Ndërkombëtare (Prishtinë: Jalifat Publishing & Universiteti i
Prishtinës “Hasan Prishtina, 2016).
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike (Prishtinë: 2013).

-Carter Weiner, International Law, Aspen Casebook series, Sixth
Edition, New York 2011.
-Nicaragua v. United States of America), Merits, Judgment. I.C.J.
Reports 1986, p. 14.
-Democratic Republic of the Congo v. Uganda), ICJ Reports 2005, p.
168
-William H. Taft/ Todd F. Buchwald, Preemption, Iraq, and
International Law, American Journal of International Law 97 (2003),
557; Iraq Inquiry, Statement by former legal Advisor in the UK
Foreign
Office,
Sir
Michael
Wood,
http://www.iraqinquiry.org.uk/media/43477/wood-statement.pdf, The
National Security Strategy of the United States of America (2002),
-Armed Activities on the Territory of the Congo (Democratic
Republic of the Congo v. Uganda), Separate Opinion of Judge
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Simma, 2006.
-Daniel Bethlehem, Principles Relevant to the Scope of a State's
Right of Self-Defense Against an Imminent or an Actual Armed Attack
by Non-State Actors, American Journal of International Law 106
(2012), 1-8Dire Tladi,
-The Nonconsenting Innocent State: The Problem With
Bethlehem’sPrinciple 12, American Journal of International Law 107
(2013), 570-576Claus Kreß, The Fine Line Between Collective SelfDefense and Intervention by Invitation: Reflections on the Use of
Force against ‘IS’ in Syria, https://www.justsecurity.org/20118/clauskreb-force-isil-syria/;UNSC Resolution 2249 (2015) Legality of
the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, I.C.J.
Reports 1996, p. 226Legal Consequences of the Construction of a
Wall in the Occupied Palestinian
3.1. E Drejta Civile
pjesa e përgjithshme

3.1 E Drejta Civile pjesa e përgjithshme
Përmbajtja: Zhvillimi i të kuptuarit lidhur me korrelacionin dogmatik dhe
përvojat praktike të çështjve të përmendura. Marrëdheniet në mes të
obligimeve të të drejtave dhe të drejtat mbni pornësinë. Pronën sit ë drejtë
reale dhe absolute.Të drejtën e obligimitsi e dretjë relative. Regjistrimin e të
Drejtës së Pronës. Të drejtën e detyrës si e drejtë relative. Mënyrat për të
fituar pasurinë nga prerardhja. Llojet e të drejtave dhe obligimeve të palëve
në përgjegjësitë e marrëdhenieve ligjore.Mjetet për të siguruar ekzekutimin
e detyrave.Obligimet që dalin nga shkaku i dëmtimit. Pagesat e lirshme.
Pasurimi pa shkaqe.
Kompetencat: Përmirësimi i njohurisë thelbësore të së Drejtës së Porcedurës
Civile dhe çështjeve të juridiksionit vullnetar.
Literatura:
Andrija Gams ,’’Hyrje në të Drejten Civile’’, Prishtinë,1988.
Abdulla Aliu,’’E Drejta Sendore (Pronësia)’’, Prishtinë,2006.
Nerxhivane Dauti, ’’E Drejta E Detyrimeve’’, Prishtinë 2008.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
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3.2. E drejta Penale I (pjesa e përgjithshme)
Përmbajtja: Kjo lëndë mbulon pjesën e përgjithshme të drejtës penale dhe do
të përqëndrohet në parimet dhe doktrinat e përgjithshme që zbatohen në të
gjitha krimet. Kjo lëndë mbulon temat e zgjedhura në të drejtën penale
reale: doktrinat krysore në të drejtën penale, definicionet, funksionin dhe
parimet e përgjithshme të drejtës penale, definicionet dhe elementet e
krimit, objektin dhe subjektin e krimit, përgjegjësinë penale (llogaridhënien,
fajin). Gjithashtu definicioni dhe tipet e sankcioneve penale siç janë:
dënimet krysesore, dënimet alternative dhe dënimet shtesë, tipet e masave
penale, etj.
Kompetencat:
Studentët do të kenë njohuri të thellë në të drejtën penale dhe aplikimin e e
këtyre aftësive dhe njohurive në praktikë. Do të jenë në gjendje ta kuptojnë
natyrën, strukturën dhe shkaqet e krimit, duke përfshir aftësinë të
propozojnë dhe zbatojnë masa preventive dhe luftarake. Gjithashtu, ata do
të përgatiten me aftësinë të ofrojnë mendime kritike, analitike dhe kreative
lidhur me proceset e ndryshme të shoqëruara me sistemin e gjyqësisë
penale.
Literatura:
Kodi Penal i Kosovës, Prishtinë, 2004.
Ligji për ekzektimin e sanksionëve penale, Prishtinë, 2004.
Ismet Salihu:E drejta penale - Pjesa e Posaçme, Prishtinë, 2008.
Ismet Elezi: E drejta penale - Pjesa e posaçme, 2009, Tiranë.
Bajram Ukaj: Dënimet në të drejtën penale të Shqipërisë, Prishtinë, 2006.

3.3. E Drejta
Ndërkombëtare
Publike

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
3.3 E Drejta Ndërkombëtare Publike

Lënda ka për qëllim që studentit t’i ofrojë njohuritë themelore lidhur
me parimet bazë të së Drejtës Ndërkombëtare publike, mbi subjektet
kryesore të së drejtës ndërkombëtare publike, mbi zhvillimet e së
drejtës ndërkombëtare publike dhe mbi burime e së drejtës
ndërkombëtare publike, mbi marrëdhëniet midis të drejtës
ndërkombëtar dhe të brendshëm (nacional), mbi teoritë kryesore sa i
përket krijimit tё shteteve tё reja si subjekte të ligjit ndërkombëtar,
mbi elementet e shtetit, mbi mënyrën dhe teoritë sa i përket njohjeve
tё shteteve, mbi sovranitetin e shteteve, mbi marrëdhëniet
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ndërkombëtare, mbi misionet diplomatike dhe konsullore, mbi
traktatet/marrëveshjet ndërkombëtare, mbi zgjidhjen paqësore të
mosmarrëveshjeve nё mes tё subjekteve ndërkombëtarë,
mbi
problemet dhe sfudat aktuale të së drejtës ndërkombëtare, etj.
Nëpëmjet këtyre temave të cilat trajtohen në këtë kurs, studentëve do
tu mundësohet që të kenë njohuritë themelore në kuptimin dhe
zgjerimin e njohurive lidhur me funksionimin dhe vendimarrjen, në të
drejtën ndërkombëtare në raport me të drejtën e brendshme, ne nivel
të bashkëpunimit të shteteve dhe Organizatave Ndërkombëtare, ku
studentët do të kenë mundësi t’i identifikojnë problemet dhe zgjidhjen
e tyre, nëpërmjet trajtimit të rasteve praktike.
Literatura themelore:
- Zejnullah Gruda: E drejta ndёrkombёtare publike. Botim i plotёsuar
dhe i pёrmirёsuar 2009.
-Arben Puto: E drejta Ndёrkombёtare publike; Botim i 8-tё, Tiranё
2004.
-Arif Riza, E Drejta e Organizatave Ndërkombëtare dhe Organizatat
Ndërkombëtare, Prishtinë 2011
Literatuara e avansuar:
-Ian Brownlie: Principles of Public International Law, Seventh
Edition, 2008.
-Malcolm N. Shaw, International Law, Seventh Edition, Cambridge
University Press, 2014.
-Martin Dixon, Textbook on International Law, Oxford University
Press, 2013.
Numri i Lëndës dhe
Titulli:

3.4. E drejta
Administrative

3.4. E Drejta Administrative
Përmbajtja: Kjo lëndë duhet të paraqes shkencën e së drejtës administrative
tek studentët. Duhet të ofroj njohuri për të drejtën material administrative,
dhe për të drejtën procedurale administrative. Referencë e posaqme duhet
të jetë E Drejta Administrative në Kosovë. Përfundimishtë,lënda do të
kërkoj nga studentët të ofrojnë një project për reformin të pjesëmarrjes
publike në prurjen e vendimeve në administratën publike në Kosovë , si një
mënyrë nga e cila i tërë efikaisteti i procedurave është i kontrolluar në
mënyrë legjitme. Përveç kësaj, koncepti shteror-administrativ mbi Kosovën
duhet të diskutohet, duke çfaqur disa analizime kritike për autorizimin e
administratës publike për aktorët publik joshtetror.
Zbatojnë njohuritë në fushën e së drejtës administrative (e përfituar
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nëpërmjet vetë studimit dhe/ose ligjeratave respektive) në rastet konkrete;
organet
administrative,
kompetencat
administrative,
konfliktet
administrative, identifikojnë problemet administrative; zgjidhjet e
strukturës, etj.
Kompetencat: Ofron studentëve njohuri dhe shkathtësi të nevojshmepër t’i
adresuar problemet në fushën e të drejtës administrative.

Literatura themelore:
E Drejta Administrative, Esat Stavileci - Agur Sokoli – Mirlinda Batalli,
Prishtine 2010.
E Drejta Procedurale Administrative, Agur Sokoli, Prishtinë 2005. Sokol
Sadushi: E drejta administrative 2, Teoria e Aktit Administrativ, Tiranë, 2000;
Ermir Dobjani: E drejta administrative I,Tiranë 2000
Literatuara e avansuar:
Allgemeines Verwaltungsrecht, Hartmut Maurer, 18., überarbeitete und ergänzte
Auflage 2011.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:
3.5 Zgjidh njërën nga
këto lëndë:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur

3.5.1. E Drejta
Biznesore

3.5.1 E Drejta Biznesore
Përmbajtja: Hyrje në pikpamjen e parimeve të përgjithshme të së Drejtës
Biznesore në Kosovë. Pasojat e inkorporimit, parimet e përgjegjësive të
limituara. Detyrat dhe përgjegjësitë e Drejtorëve. Qeverisja e Korporatës.
Zhdëmtimet e aksionarëve dhe mbrpjtja e aksionarëve minoritar.
Bashkuesit dhe Fitmit (e pronësisë). Falimentimi i Korporatës dhe skemat
shpëtuese Reforma e të Drejtës Biznesore të Organizatës dhe roli i
Bashkësisë Evropiane.
Kompetencat: Moduli së Drejtës Biznesore të Organizatës ofron një
mbulesë të thellë të parimeve të lidhura me tregtarët e vetëm, partneritetet,
partneritete më përgjegjësi të kufizuar,
dhe kompani aksionare të
përbashkëta. Gjithashtu marrja me legjilsacionin relvant. Do t’i konsiderojë
problemet që janë ngritur në fushën e qeverisjes së korporatës dhe
rekomandimeve që janë bërë për tu adresuar këto.
Literatura bazë:
-Dr. Mazllum Baraliu, E Drejta Biznesore,
-Dr. Mehdi Hetemi, E drejta me njohuri themelore të së drejtës afariste,
Literatura shtesë:
-Mr.sc Armand Krasniqi, E drejta në turizëm dhe hotelieri,
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-Dr. Riza Smaka, E drejta e shtetit me të drejtën biznesore,
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
3.5.2. E Drejta e Autorit

3.5.E Drejta e Autorit

Lënda ka për qëllim që studentit ti ofrojë njohuritë e nevojshme mbi
parimet dhe rregullat themelore të së drejtës së autorit, që kjo e drejtë
cka rregullon, funksionet e së drejtës intelektuale e autoriale dhe
vlerave të ndryshme në shoqëri. Studentet do të njoftohet me parimet,
rregullat e aplikueshme kushtetuese, ligjore e institucionale, mbi të
drejten e pronësisë intelektuale në tërsi në aspektin kombëtar dhe
ndërkombëtar. Theks i veçantë do ti kushtohet edhe funksionimit të
të drjtavave, mbrojtja, dhënia e të drejtës autoriale dhe atë intelektuale
në vendin ton, duke bërë komperacion me të drejten europiane dhe atë
nderkombëtare, të Konventave të Parisit, Berneës, marrëveshjet dhe
traktateve lidhur me këtë lëndë. Lënda do iu prezantohet studentëve
përmes shembujve konkret me qëllim të lehtësimit të nxënies së
njohurive relevante për lëndën. Të kuptojë parimet themelore të së
drejtës së pronsisë intelektuale dhe autoriale;
Të qartësojë poziten dhe rolin e këtyre të drejtave të tanishme dhe në
të ardhmen në vendin tonë, mbi ineresat e kësaj lëmije;
Të përdorë metodologjinë juridike për të interpretuar parimet dhe
normat e së drejtës së pronësisë intelektuale, në mbrojtjen dhe
përfitimet financiare që kan këto qështje;
Të analizojë kuptimin e këtyre të drejtave kombtare dhe atyre
nderkombëtare;
Të kritikojë dhe debatojë, mbroj çështjet aktuale të së drejtës së
pronësisë intelektuale, autoriale dhe të argumetojë qëndrimin e vet
duke u bazuar në parimet dhe rregullat e së drejtës së pronësisë
intelektuale.
Te rrise aftesite e studentit në aspektin personal dhe profesional në këtë trend
europian e global.
Literatura:

-Abdulla Aliu, “ E Drejta e Autorit “,Prishtinë 2004.
-“WIPO Intellectual Property Handbook’’: Policy, Law and Use
WIPO 2004
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3.5.3. E drejta Ekologjike

3.5.4. Metodologjia dhe shkrimi ligjor
Qëllimi i lëndës: Ofrimi i njohuriva për teknikat juridike për të krijuar
norma juridike si dhe aktet juridike. Lënda është e zbatueshme në drejtim të
krijimit të normave juridike si dhe akteve juridike pavarësisht llojeve të
tyre. Rëndësia e kësaj lënde është e madhe dhe e p imagjinueshme, sepse ,
studentët e gjeneratave të shkuara nuk kanë marrë njohuri lidhur me
shkrimin e normave dhe akteve juridike, andaj, edhe kanë pas vështirësi në
këtë drejtim.
Kompetencat: Kjo lëndë sa është teorike aq më tepër është praktike, sepse,
njohuritë teorike vijnë në shprehje në fazën e krijimit të normave dhe akteve
juridike.
Literatura:
Dr.sc. Osman Ismaili: Fillet e së drejtës, Prishtinë, 2011.
Dr.R.Lukiq, Metodologjia e së drejtës, bg. 1995.,
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Numri i Lëndës dhe
Titulli:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

4.1. Drejta Civile pjesa
e posaçëshëme(E
Drejta Sendore)

4.1. Drejta Civile pjesa e posaçme (E Drejta Sendore)
Përmbajtja: Zhvillimi i të kuptuarit lidhur me korrelacionin dogmatik dhe
përvojat praktike të çështjve të përmendura. Trajtohen nocioni, parimet dhe
burimet e së drejtës sendore, trajtohet, posedimi, pronesia, e drejta e
fqinjësisë, e drejta dhe llojet e servituteve.
Literatura:
Andrija Gams ,’’Hyrje në të Drejten Civile’’, Prishtinë,1988
Abdulla Aliu,’’E Drejta Sendore (Pronësia)’’,Prishtinë,2006
Nerxhivane Dauti, ’’E Drejta E Detyrimeve’’, Prishtinë 2008.
Abdullah Aliu, E Drjeta Civile, Prishtinë 2014.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

4.2. E drejta

4.2. E drejta Kushtetuese pozitive
Përmbajtja:
Kjo lëndë mbulon pjesën materiale dhe procedurale të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës. Qëllimi i lëndë është që të ofroj njohuri mbi:
kompetencat dhe mënyren e funkcionimit të organeve kushtetuse si
Parlamenti, Presidenti dhe Qeveria e Kosovës si dhe ndarjen e pushteteve,
kontrollin e ndërsjellt të tyre, nxerrjen e formalisht dhe materialisht të
ligjeve konform Kushtetutës së Kosovës, garantimin e të drejtave dhe lirive
të njeriut, si dhe mjetet juridike kushtetuse.
Kompetencat: Studentët do të kenë njohuri të thella të Kushtetutës së
Kosovës dhe Juridikcionit të Gjykatës Kushtetuse. Ata do të jenë në gjendje
ti kuptojnë dispozitat e Kushtetutës së Kosovës dhe ti përdorin mjetet
juridike kushtetuse, në veqanti ato që kanë të bëjnë me procedurat pranë
Gjykatës Kushtetuse.

Kushtetuese pozitive

Literatura:
E drejta kushtetuese, Kurtesh Salihu, Prishtinë, 1998
E Drejta kushtetuese , Luan Omari & Aurela Anastasi Tiranë 2010
E drejta kushtetuese , Aurela Anastasi ,Tiranë 2003
Kristaq Traja, Drejtesia Kushtetuese, Tirane, 2000.
Literatura e avansuar:
Europäisches Verfassungsrecht
Theoretische und dogmatische Grundzüge Hrsg. v. Armin von Bogdandy u. Jürgen
Bast
Berlin 2009,2, aktualis. u. erw. Aufl.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:

Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
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4.3. E Drejta Europiane
Përmbajtja: Lënda do të ofroj njohuri të detajizuara se si punojnë istitucionet
e BE-së, se si e drejta e BE-së është miratuar në nivel Evropian, dhe çështjet
qendrore në dhëmbëzim në këtë fazë kritike në zhvillimin e BE-së. Qelësi i
zbërthimit të lëndës është të konceptualizohet sisistem politik emergjent i
BE-së, ku ka një ndërlidhje vazhduese në mes të proceseve të qeverisë
(veprimi kornizave institucionale dhe ligjore), politikat publike (miratimi
dhe ndikimi i vendimeve politike dhe legjislacioni i BE-së), dhe politikat (e
intereseve, ideve, mendimeve dhe vlerave të aktorëve politik – si psh.
qytetarët, bizneset,rajonet,ministrat qeveritar , burokratët, udhëheqsit e
partive).
2. TEORIK:Për ta përdorur këtë informatë në potecialin e saj të plotë, lënda
do ta zhvilloj kuptueshmërinë tuaj dhe përdorimin e shumë sqarimeve të
përgjithshme teorike në shkencën politike dhe të drejtën. Në mes tjerash,
këto teori na ndihmojnë neve të sqarojmë: pse Komisioni, Gjykata dhe
Parlamenti ka fituar pushtete të reja; pse rrjetet politike joformal janë po aq
të rëndësishëm sa ato vendime që bejnë rregullore; pse integrimi i tregut
dhe i rregulloreve është procedura më shpejt se sa mbrojtja sociale dhe
ambientale; pse zgjedhjet në Evropë nuk po kanë suskes; dhe pse BE-ja
është më shumë process juridik i qeverisjes se sa shumë sisteme tjera.
Kompetencat. ANALITIKE: Por, cili është qëllimi i informacionit dhe
teorisë? Lënda prej këtu synon gjithashtu të zhvilloj një qasje kritikeanalitike në shumë pyetje që ballafaqohet qytetarët e Evropës dhe
udhëheqsit politik në dekadën e ardhshme. Psh. Si mund BE-ja të jetë më
llogaridhënëse? A duhet institucionet e BE-së të dizajnohen? E Drejta E BEsë a e legjitimon apo e delegjetimon Unionin? A po krijon BE-ja strukturën e
shteteve kombëtare dhe qeveri kombëtare në nivel Evropian apo po krijohet
një lloj i ri epërsisës politike dhe ligjore?
Literatura themelore:
-Bashkim I. Zahiti: E

drejta evropiane; Botim i dyte 2012 Prishtine
-Blerim Reka/Otmar Holl/Ylber Sela: Institutcionet dhe Plitikat e
Uniont Evropian, 2010,
-Arif Riza, E Drejta e Organizatave Ndërkombëtare dhe Organizatat
Ndërkombëtare 2012.
Literatura e avansuar:
-Paul Gràg Grainne Debúrca, EU Law, Text, Cases and
Materials, Sixth Edition, Oxford, 2015.
-Robert Schütze, EU Trities and Legislation, Cambridge
University Press, 2015.
-Oppermann /Classen /Nettesheim: Europarecht, 5., vollständig neu
bearbeitete
Auflage 2011.
-Rudolf Streinz, Europarecht: 9., neu bearbeitete Auflage 2011.
-Badinger, H., Has the EU's Single Market Programme
174

Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”
Raporti i vetëvlerësimit

2018

Fostered Competition? Testing for a Decrease in Mark-up Ratios in EU Industries, Oxford Bulletin of Economics and
Statistics, 2007.
-Baldwin, R., Wyplosz, Ch., The Economics of European
Integration, 2nd Edition, MacGraw-Hill Professional, New YorkLondon, 2006.
Përshkrimi i lëndës duke përfshir kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

E Drejta Penale 4.4. E Drejta Penale II (pjesa e posaçme)
II (pjesa e posaçme) Përmbajtja: Siç njihet e drejta Penale është e ndarë në pjesë të përgjithshme
4.4

dhe të veçanta. Kjo lëndë mbulon pjesën e veçantë të së drejtës penale e cila
definon krimet specifike-vrasjet, dhunimet, plaqkitjet, vjedhjet, prishjet e
rendit dhe qetësisë, etj. Këto definicione supozohet të jenë në pajtueshmëri
me parimet dhe aty ku janë relevante doktrinat në pjesën të përgjithshme.
Kjo lëndë i ofron studentëve njohuri lidhur me elementet e krimeve
specifike dhe të mësojnë ndarjen e krimeve specifike në grupe specifike
varësisht nga natyra e tyre.
Kompetencat: Pas përfundimit të lëndës studentët do të jenë në gjendje ta
kuptojnë natyrën e elementeve për secilin krim të definuar në pjesë të
posaçme të kodit penal. Gjithashtu ata do të përgatiten që në të ardhmen të
bëjnë kualifikime të krimeve në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi
Literatura:
-Dr Ismet Salihu: E drejta penale –Pjesa e posacme , Prishtinë, 2009.
-Ismet Elezi, Edrejta penale , pjesa e poscme, Tirane 2005.
-Vlado Kambovski: E drjta penale- Pjesa e përgjithshme, Shkup, 2006.
-Ismet Elezi, S.Kaçupi, M.Haxhia: Komentar i Kodit Penal të Republikës së
Shqipërisë, Tiranë 1999.
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Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

4.5.1. Krimi i Organizuar
4.5.1.

Krimi
Organizuar

i Qëllimi kryesor i lëndës është që studentëve të t’u ofrohen njohuri të
përgjithshme format e krimit të organizuar dhe mbi funksionimin e
organizatave kriminale që merren me krim të organizuar. Njohuritë
e marra do t’u shërbejnë studentëve në punën e tyre në institucionet e
judikaturës penale, si polici, prokurori, gjykatë në punën e tyre në
zbulimin dhe hetimin e krimit të organizuar si formë e sofistikuar
kriminale.
Përmes kësaj lënde studentët do të njoftohen për karakteristikat e
krimit të organizuar, përkitazi me format e krimit të organizuar,
shkaqet dhe mënyrat e kryerjes së krimit, organizatat kriminale dhe
funksionimin e tyre, si dhe me masat preventive dhe represive që
duhet të ndërrmarin institucionet shtetërore për të parandaluar këtë
formë të kriminalitetit.
Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë njohuri bazike
nga lënda e Krimit të organizuar
-

Të kuptojë nocionet themelore që kanë të bëjnë me
karakteristikat, format, shkaqet dhe masat e mjetet për
parandalimin dhe luftimin e krimit të organizuar;
- Të arrijë të dallojë format e krimit të organizuar;
- Të identifikojë karakteristikat e formave specifike të krimit të
organizuar;
Të aplikojë njohuritë shkencore të Krimit të organizuar në praktikën
e luftimit dhe parandalimit të
suksesshëm të kësaj forme të
kriminalitetit.

Literatura Bazë:
-Rexhep Gashi, Krimi i organizuar (Ligjërata të autorizuara),
Prishtinë, 2014.

Literatura plotësuese:
- Regjep Gashi, Parandalimi dhe luftimi i krimit të organizuar sipas
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legjislacionit penal të Kosovës, E drejta, nr.2, Prishtinë, 2010
-Kodi Penal i Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2013.
-Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Kosovës, Prishtinë, 2013.
-Ligji nr.03/L-196 “Për parandalimin e shpërlarjes së parave dhe
financimit të terrorizmit”, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës,
nr.85, Prishtinë, 2010.
-Strategjia shtetërore e Republikës së Kosovës kundër krimit të
organizuar dhe plani i veprimit 2009-2012, Prishtinë, 2009.

4.5.2. Zgjidhja e Mosmarrëveshjeve ndërkombëtare
Pëmbajtja: Ofrimi i njohurive bazike mbi zgjidhjen e mosmarrveshjëve
ndërkombëtare, me fokus të veçant në mjetet e zgjidhjës së konfliktëve
ndërkombëtare, krizat aktuale ndërkombëtare që rrezikojnë paqen dhe
sigurinë globale, mjetet juridike, diplomatike si dhe ato te ofruara nga
organizatat nderkombetare do të kene trajtim partikular në këtë lëndë
mësimore. Këto zgjidhje vijen përmese Arbitrazhit, ndermjetsimit,
negocimit dhe bisedimeve sherbimet e mira, pajtimi, komisioni i anketës,
gjykata ndërkombëtare gjithashtu do të shtjellohen veq e veq në këtë lëndë.

Një rëndësi i kushtohet edhe lëndës si një nevojë praktike e kohës në
zgjidhjen e pazgjidhshmerive të probleveve mes paleve të ndryshme në
aspekte e ndryshme ligjore vendore e ndërkombëtare.
Literatura:
Zejnullah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, 2007
Roger Fisher and William Ury With Bruce Patton, Getting to Yes, Editor
Improving Compliance with International Law (1981) Getting Together: Building
Relationships As We Negotiate (1988)
(Ligji

mbi Arbitrazhin nr. 02 L-75, Ligji për ndërmjetësimi, nr.03/L057, ligji i procëdurës kontestimore, nr. O3/L-006, etj).
-Përmbledhje Ligjeratash të përgaditura nga Halim Bajraktari. Prizren,
2014.
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Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

4.5.3. Pjesa e posaqme
e së drejtës
administrative

4.5.3. Pjesa e posaqme e së drejtës administrative

Pjesa e posaçme e drejtës administrative përfshinë dhe analizon
rregullat me të cilat rregullohet mënyra e ushtrimit të administratës
publike në situatat individuale, e veçmas mënyra e nxjerrjes së akteve
administrative ne fusha konkrete të administratës. Gjithashtu kjo
lëndë, analizon, institutet juridike dhe rregullat procedurale të cilat
sigurojnë ligjshmërinë dhe objektivitetin e punës dhe vendosjes në
administratën publike dhe inspirojnë racionalizim dhe ekonomizim të
procedurës, si dhe pengojnë arbitraritetin e organit që zhvillon
procedurën administrative. Kjo lëndë analizon normat e posaçme të
drejtës administrative, procedurat e posaçme administrative, çështjet
administrative dhe aktin administrativ.

Literatura
-Sokol Sadushi, E Drejta Administrative – Organizimi dhe Veprimtaria
Administrative, Prishtinë, 2012.
-Agur Sokoli, E drejta Procedurale Administrative, Fakulteti Juridik,
Prishtinë, 2014.
-B. Pollozhani, E, Stavileci, E. Dobjani, L. Salihu, E Drejta
Administrative, Shkup, 2010.
-Akademik Esat Savileci, Hyrje në Shkencat Administrative, Enti i
Teksteve dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovë, Prishtinë, 1997.
-Dobjani Ermir, E Drejta Administrative 1, Tiranë, 2007.
-Stavileci, Esat, Nocione dhe Parime të Administratës Publike,
Akademia e Shkencave dhe e Arteve e Kosovës, Prishtinë, 2005.
-Sadushi, Sokol: E Drejta Administrative II, Tiranë, 2005.
-Çomo, Jani: E Drejta Administrative e Republikës së Shqipërisë, Libri i
tretë, Tiranë, 1984.
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-Pollozhani Bajram: Salihu Lazim: Procedura Administrative dhe
Konflikti Administrativ, Logos-A, Shkup-Prishtinë- Tiranë, 2004.
-Borkoviç, Dr. Ivo: Upravno pravo, Narodne Novine, Zagreb, 2002.,
-Schwartz, Bernard: Le droit administratif Americain, Paris, 1952.
-Wade, H. R. W.: Administrative Law, New York, 1988.
-J. C. Ricci: Droit administratif, Paris, 1996.
-V. de Grutner: Allgemeins verwaltungsrecht, Berlin, 1988.
-Gianini, M. S.: Instituzioni di diritto administrativo, Milano, 1981.
-Doracaku për përgatitjen e Provimit te Jurisprudncës, Prishtinë,
2015.

-Burime të legjislacionit:
-Ligji i Procedurës Administrative i Republikës së Kosovës, Ligji Nr.
02/L-28;
-Ligji mbi Procedurën Administrative, Gazeta Zyrtare e RSFJ-së,
47/86;
-Ligji për Konfliktet Administrative i Republikës së Kosovës, Gazeta
Zyrtare e Republikës së Kosovës: Nr. 82, tetor 2010 LigjiNr. 03/L202;
-Ligji për Gjykatat, Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës: Nr. 79,
gusht 2010, -Ligji Nr. 03/L-199;
-Ligji Nr. 05/L-087 për Kundërvajtje, Gazeta Zyrtare e Republikës së
Kosovës, Nr. 33 / 8 shtator 2016, Prishtinë
-Ligji nr. 2004/46 i Republikës së Kosovës mbi librat amzë; 7. Ligji i
Republikës së Kosovës nr.02/L-118 mbi emrat personal (2007);
-Ligji nr. 2004/46 i Republikës së Kosovës për regjistrat e gjendjes
civile;
-Ligji nr. 03/L099 i Republikës së Kosovës për letërnjoftimin (2008).
-Ligji nr. 03/L-126 i Republikës së Kosovës për të huajt;
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- Ligji Nr. 03/L-034 për shtetësinë e Kosovës.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

5.1 E Drejta e
Procedurës Civile I
(pjesa kontestimore)

5.1 E Drejta e Procedurës Civile I (pjesa kontestimore) .
Përmbajtja: Parimet e përgjithshme ë së drejtës civile procedurale, zhvillim
bashkëkohor lidhur me lidhmërinë dogmatike dhe përvojën praktike në
çështjet e e cekura.
Kompetencat: Përmirësimi i njohurive thelbësore të së Drejtës Civile
Procedurale dhe çështjet e vullneatrizmit duke ofruar studenëtve gjithashtu
rastet në praktikë si informacion praktik.
Literatura:
-Faik Brestovci, “E Drejta Procedurale Civile I”, Prishtina, 2004;
-Faik Brestovci, “E Drejta Procedurale Civile II”, Prishtina, 2006;
-Handbook on Execution Procedure Law” e përgatitur nga Gjyqtarë përmbarues;
-Faik Brestovci, “E Drejta Civile Procedurale Ndërkombëtare”, Prishtina, 2001.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

5.2. E Drejta
Procedurale Penale I

5.2. E Drejta Procedurale Penale I
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
Përmbajtja: Kjo lëndë do të elaboroj çështjet themeloretë mbrojtjes së të
drejtave të njeriut, respektivisht të drejtat e pjesëmarrësve në procedurat
gjyqësore krimale, sikurse kuptimi, numri dhe tipi i të drejtave të njeriut
në procedurat gjyqësore kriminale, aktet ligjore
vendore dhe
ndërkombëtare të cilat definojnë mbrojtjen e të drejtave të njeriut,
zhvillimin historik të përpjekjeve për ta avancuar pozicionin e pjesmarrësve
në procedurat gjyqësore kriminale (në veçanti si i pandehur), dhe dëshmia e
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cila konsiderohet legale ose ilegale gjatë procedurave gjyqësore kriminale,
etj.
Kompetencat: Procedurat gjyqësore kriminale kryhen kundër të pandehurit,
përgjegjësia e të cilit është verifikuar gjatë procedurës gjyqësore kriminale.
Implementimi i procedures gjyqësore kriminale nuk e përjashton
mundësinë që gjatë fazave të ndryshme të procedurave kriminale masat e
marrura shkelin të drejta e njeriut.
Literatura:
- Ejup Sahiti, E Drejta e Procedurës penale, Prishtinë 2005.
- Ejup Sahiti Argumentimi në Procedurën Penale, Prishtinë 2006.
- Hashim Çollaku, Prokurori publik në procedurën penale, Prishtinë 2010.
Numri i Lëndës dhe
Titulli:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

5.3 Krimonologjia

5.3. Krimonologjia

Qëllimi i lëndës është përgatitja dhe aftësimi i juristëve të ardhshëm,
e sidomos të atyre që punojnë në organet e judikaturës penale (polici,
prokurori, gjykata, burgjet, qendrat e paraburgimit, institucionet
edukativo-korrektuese, spitalet e burgjeve etj., si dhe në organet e
tjera që merren me këtë problematikë), që të përdorin me sukses
njohuritë e fituara të fushës kriminologjike dhe penologjike që kanë të
bëjnë me format dhe shkaqet e paraqitjes së kriminalitetit dhe me
zbatimin e mjeteve dhe metodave bashkëkohore në procesin e
risocializimit të personave të dënuar dhe parandalimin e suksesshëm
të kriminalitetit në përgjithësi
Një rëndësi i kushtohet edhe lëndës si një nevojë praktike e kohës dhe
aktualiteteve që vendi ynë po atakohet me problemet e kriminalitetit.

Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë njohuri bazike:
-

Të kuptojë njohuritë themelore të lëndës së Kriminologjisë dhe
t’i zbatojë ato në jetën praktike;
- Të përcjellë dhe krahasojë rezultatet e arritura shkencore në
fushën e Kriminologjisë dhe të përdorë këto rezultate në procesin
e luftimit dhe parandalimit të kriminalitetit;
- Të kuptojë nocionet themelore që kanë të bëjnë me format,
shkaqet dhe parandalimin e kriminalitetit si dhe me mjetet e
metodat në procesin e risocializimit të personave të dënuar;
Të zbatojë njohuritë shkencore të Kriminologjisë në parandalimin
kriminalitetit.
Literatura:
-Dr.sc. Ragip Halili, Kriminologjia, Prishtinë, 2016.
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-Dr.sc.Rexhep Gashi, Krimi i organizuar, Prishtinë, 2014;
-Dr.sc. Rexhep Gashi, Krimi i jakës së bardhë, Prishtinë, 2012.

5.4. Financat dhe e
drejta Financiare

5.4. Financat dhe e drejta Financiare
Përmbajtja: Trajtimi i tatimeve me shumë rëndësi: tatimi individual i të
ardhurave, tatimi i të ardhuarave të korporatës, tatimi mbi vlerën e shtuar,
transferi i tatimeve; klasifikimi i tatimeve, Kushtetuta Financiare e Kosovës,
doktrina e përgjithshme e të drejtës fiskale e obligimit, procedura e tatimit,
etj.
Kompetencat: Pikëpamje e gjerë në të Drejtën Fiskale të Kosovës.
Literatura:
-Bozhier Jelqiq, Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare” informator”
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Zagreb 1983, ( perkthim ) Prishtinë 1984.
-Genta Bungo, Shkenca mbi financat dhe e Drejta Financiare ( Cikel
Leksionesh) “ARSA” Tiranë 2004.

5.5.1.
E Drejta 5.5.1. E Drejta Diplomatike dhe Konsullore
Diplomatike
dhe
Konsullore
Qëllimi themelor i leksioneve dhe ushtrimeve me studentët nga
lënda:E drejta diplomatike e konusllore është përgaditja e
studentëve të drejtimit juridik për njohjen e nocionit te diplomacise,
teorive mbi diplomacine si dhe artin e diplomacise.Nje interesim te
vecante do te jete edhe Historia e diplomacise nga antike e deri ne
periudhen moderne.
Poashtu studentet e juridikut ne kete lende do te kene mundesi te
marrin edhe njohuri nga korrespondenca diplomatike si dhe praktika
diplomatike e vendeve te huaja; veprimtarinë e misioneve
diplomatike dhe konsullore; misionet e përhershme pranë
Organizatave ndërkombëtare, poashtu dhe shërbimin e jashtëm të
shteteve, funksionet e tyre; Pjesë të rëndësishme kanë Organet
shtetërore që janë kompetente për ngarkimin e misioneve
diplomatike dhe konsullore dhe përfaqësimi e shteteve në raport me
shtetet tjera, Minsitria e Punëve të jashtme; pjesë qëndrore të kësaj
lënde jane dhe Imunitetet dhe privilegjet Diplomatike dhe
Konsullore. Gjithashtu trajtimi i rasteve praktike zë një vend të
rëndësishëm në këtë kurs.
Nëpermjet këtij kursi do t’u mundësohet studentëve që të perfitojnë
njohuritë bazë në të Drejtën Diplomatik dhe Konsullore, për të ju
dhënë mundësia që të arrijnë njhuri të theksuara lidhur me
funksionimin e Misioneve Diplomatike dhe Konsullore, të Drejtat dhe
Detyrat e tyre, të kuptojnë rolin dhe rëndësinë e përfaqësimit të
shteteve në shtete tjera.
Literatura themelore:
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- EQREM ZENELAJ, E Drejta Diplomatike e Konsullore, „VATRA“ – PRISHTINË, 2014.
- Eqrem Zenelaj,

Historia e Diplomacisë, VATRA“ – PRISHTINË, 2012..

- Zejnullah Gruda: E drejta ndёrkombёtare publike. Botim i plotёsuar
dhe i pёrmirёsuar 2009.
Literatuara e rekomanduar:
- Zejnullah Gruda, Manual Diplomatik, Prishtinë, 2009.
-Ludwik Dembinski, The Modern Law of Diplomacy. External
missions of states and international organizations. Dordrecht,
Boston, Lancaster: Martinus Nijhoff Publishers, 1998.
-Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Diplomatike, Vjenë1961;
-Konventa e Vjenës për Marrëdhëniet Konsullore, Vjenë 1963
-Ligji për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Kosovës;
-Ligji për Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Shërbimin Diplomatik
të Kosovës;
-Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Ministrinë e Punëve
të Jashtme dhe
-Shërbimin Diplomatik të Republikës së Kosovësë;
-Ligji për Statusin, Imunitetet dhe Privilegjet e Misioneve
Diplomatike, Konsullore dhe
-Personelin e Kosovës dhe Praninë Ndërkombëtare Ushtarake si dhe
personelin e saj;
-Ligji për Protokollin e Shtetit të Republikës së Kosovës
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5.5.2. Mjeksia Ligjore
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Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

5.5.2. Mjekësia Ligjore
Përmbajtja: Njohuri bazike mjeko-ligjore mbi ekzaminim postmortem dhe
interpretimin mbi gjetjet dhe rezultatet e hetimeve të tjera relevante te
autopsisë, konkludim logjik mbi shkakun, mënyrën dhe kohën e vdekjes.
Njohuri me etikën mjekësore, mirësjelljen, detyrat, të drejtat, neglizhencën
mjekësore dhe përgjegjësitë ligjore të mjekëve ndaj pacientëve, profesionin,
shoqërisë, shtetit dhe njerëzimit në përgjithësi.
Ngritjen e vetëdijshës për procedurat përkatëse ligjore/gjyqësore të
zbatueshme në praktikën mjeko- ligjore. Ruajtjen dhe dergimin e mostrave
në raste postmortem, mjeko-ligjore dhe materiale të tjera të interesuara për
agjencitë përkatëse qeveritare për shqyrtim e nevojshme.
Menaxho mjeko-ligjorë implikimet, diagnoza dhe parimet e terapisë së
helmeve të përbashkëta.
Literatura bazë:
-Text book of Forensic Medicine and Toxicology by V.V. Pillay, Edition,
Paras Medical Publishing, Hyderabad.
-Fundamentals of Forensic Medicine and Toxicology by R. Basu,
Publishers- Books and Allied (P) Ltd, Kolkata.Guharaj Forensic Medicine,
n d
2
Edition by P.V. Guharaj, Edited
by
M.R.Chandran, Orient
Longman, Hyderabad.

Numri i Lëndës dhe
Titulli:
5.5 Zgjidhni njërën nga
këto lëndë:

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:

5.5.3. Penalogjia

5.5.3. Penalogjia

Kjo lëndë ofron njohuritë e përgjithshme mbi mënyrën e ekzekutimit
të sanksioneve penale si fazë e rëndësishme e përocedurës penale me
të cilën edhe synohet të arrihet qëllimi i sanksioneve penale.
Natyrisht se krahas demokratizimit të së drejtës penale edhe qëllimi i
sanksioneve penale është humanizuar duke u drejtuar në riedukimin,
risocializimin dhe riedukimin e personave të dënuar, prandaj edhe
qëllimi i lëndës së Penologjisë, qëndron në trajtimin e mënyrës së
ekzekutimit të sanksioneve penale, përkatësisht
gjetjen e
modaliteteve me të cilat do të arrihet qëllimi i sanksioneve penale.
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Padyshim që shqiptimi i sanksioneve penale, pa rregulluar edhe fazën
e ekzekutimit të tyre, do të ishte vështirë i realizueshëm dhe
rrjedhimisht nuk do të kishte sukses në realizimin parandalimit të
kriminalitetit. Orientimi i qëllimit të dënimit nga retributivhakmarrës, në atë preventiv- parandalues, paraqet hap të rëndësishëm
në parandalimin e kriminaliteit dhe atë përmes preventivës speciale
dhe preventivës gjenerale.
Kjo lëndë, është pjesë e shkencave penale e cila ka për qëllim që t’i
ndihmojë studentët që të marrin njohuritë e duhura në lidhje me
ekzekutimin e sanksioneve penale dhe njëkohësisht të gërshetojnë
njohuritë e marra nga E drejta penale që përcakton vepren penale,
kryerësin e veprës penale dhe sanksionin penal, Procedura penale,
që rregullon procedurën e shqiptimit të sanksioneve penale dhe tani
Penologjia që është shkenca mbi ekzekutimin e dënimeve, që
analizon ekzekutimin e sanksioneve penale.
Natyrisht, që parandalimi dhe luftimi i suksesshëm i kriminaliteit do
të arrihet nëse personat e dënuar riedukohen dhe risocializohen, duke
u bërë të aftë që të jetojnë në pajtim me rregullat në fuqi.
Tendenca e rritjes së vazhdueshme të kriminalitetit dhe paraqitja e
formave të reja të kriminalitetit në njërën anë dhe humanizimi i
dënimit dhe garancitë që ofrojnë dokumentet ndërkombëtare për
pozitën e personave të dënuar, paraqet domosdoshmëri të studimit të
fazës së ekzekutimit të sanksioneve penale, që individualizimi i
dënimit dhe përshtatja e tretmanit adekuat për secilin të dënuar, të
reflektojë në politikën e përgjithshme kriminale të një vendi.
Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të fitojë njohuritë e
themelore nga lënda e Penlogjisë:
-

Të kuptojë rëndësinë e fazës së ekzekutimit të sanksioneve
penale;
Të kuptojë evoluimin e reagimit të shoqërisë ndaj kriminalietit;
Të njoh mënyrat e ekzekutimit të sanksioneve penale
Te identifikojë karakteristikat e ekzekutimit të sanksioneve të
ndryshme penale;
Të arrijë të dalloj llojet e ndryshme të institucioneve
korrektuese;
Të kuptoj rolin e tretmanit adekuat të personave të dënuar me
qëllim që të riedukohen;
Të njohin garancitë që ofrojnë ligjet në fuqi dhe aktet
ndërkombetare për trajtimin human të personave të dënuar;
Të indentifikojë sfidat me të cilat ballafaqohen institucionet që
bëjnë ekzekutimin e sanksioneve penale.
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Përmes ligjeratave teorike dhe trajtimit të rasteve praktike, studentët
do të arrijnë të kuptojnë rolin dhe rëndësinë që ka lënda e penologjisë
në parandalimin e kriminaliteit dhe natyrisht që këto njohuri do t’u
shërbejnë në ngritjen e tyre profesionale.

Literatura Bazë:
Dr. Sc. Ragip Halili, Penologjia, Prishtinë 2014.
Dr.Sc. Vasilika Hysi, Penologjia, Tiranë 2012.

Literatura plotësuese:

6.1. E Drejta e
Procedurës Civile II
Jo kontestimore

-Studentet duhet t`i studiojnë edhe dispozitat përkatëse me të cilat
rregullohet ekzkeutimi I sanksioneve penale në Kosovë dhe
konventat e OKB-së për të drejtat dhe liritë e njeriut, Konventën
evropiane për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive themelore dhe
dokumentet të tjera ndërkombëtare për të drejtat e njeriut me sa
vijon:
-Kodi penal i Kosovës, Kodi nr. 04/L-082, G. Z. Nr. 19/ 2012, dhe
Nr.30/2012.
-Kodi i procedurës penale i Kosovës, Kodi nr. 04/L-123 ,G.Z., Nr. 37/
2012.
-Kodi i Drejtësisë për të mitur, Kodi nr. 03/L-193 ,G.Z. Nr.78/2010.
-Ligji për ekzekutimin e sanksioneve penale, Nr.04/L- 149, G.Z.
Nr.31/2013
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e përdorur:
6.1. E Drejta e Procedurës Civile II Jo kontestimore

Me këtë lëndë tentohen të arrihen njohuritë bazë dhe të
domosdoshme për realizimin faktik të një të drejte subjektive
private, të konstatuar në procedurën civile dhe për të
ashtuquajturën
gjyqësinë
vullnetare,
pra
procedurën
jokontestimore.

6.2. E Drejta e

Koncepti didaktik do të jetë i tillë interaktiv në shqyrtimin e
instituteve qëndrore juridike për këtë lëndë. Kjo lëndë është
shumë voluminoze dhe kështu do të shqyrtohen aspektet bazë të
procedures përmbarimore dhe jokontestiomore dhe atë më shumë
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në aspektin teorik. Do të ofrohen disa raste për të trajtuar disa
institute qendrore juridike të procedures jonkontestimore dhe
përmbarimore.
Literatura:
- Brestovci, Faik, Morina, Iset, Qehaja Rrustem E drejta
procedurale civile , Prishtinë 2017;
-Brestovci, Faik, E drejta procedurale civile II, Prishtinë 2oo4;
Ligjet:
-Ligji për procedurën kontestimore
-Ligji për procedurën përmbarimore
- Ligji për procedurën jokontestimore
- Ligji për gjykatat
- Disa materiale të përgatitura nga USAID (do të shpërndahen në
formën elektronike)
-Morina, Iset/Nikqi, Selim, LPK-Komentar, Prishtinë, 2012;
6.2. E Drejta e Procedurës Penale II

Qëllimi i lëndës, është që t’u munëdësojë studentëve përvetësimin
dhe thellimin e njohurive nga E drejta e procedurës penale II (Pjesa e
posaçme), e cila si pjesë e shkencës juridiko- penale, në kuptimin e
gjerë të fjalës i kontribuon luftës kundër kriminalitetit. Programi
mësimor nga kjo lëndë do të shtjellohet në aspektin teorik dhe atë
praktik (nëpërmjet ligjëratave, përpilimin e shkresave proceduralopenale, seminareve, debateve dhe diskutimeve me studentë).
Gjithashtu, kjo lëndë ka për synim që të analizoj rëndësinë
veprimeve procedurale penale të cilat ndërmerren me qëllim të
ndriçimit të veprës penale dhe zbulimit të kryesit të saj dhe
shqiptimit të sanksionit penale,si dhe me lehtësi të përballen me
sfidat e zgjidhjes së çështjeve të ndryshme me natyrë proceduralopenale, të përpilojnë me lehtësi shkresat proceduralo- penale, të
adresojnë drejtë çështjet që lidhen me kompetencat e organeve të
procedurës, me qëllim të realzimit të qëllimit kryesor që ka
procedura penale në luftën preventive dhe represive kundër
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kriminalitetit.
Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë njohuri bazike
nga lënda E drejta penale procedurale II (pjesa e posaçme):
6.3. E Drejta
Ndërkombëtare Private

-

Të formojnë konceptin se çka studion e drejta penale procedurale II ;

Të elaborojnë fazat e procedurës penale dhe autorizimet e
subjekteve të procedurës penale në kuadër të tyre;
Të elaborojnë procedurat penale alternative, procedurën penale
për të mitur (specifikat e saj) dhe procedurat penale të posaçme,
Të hartojë shkresa të ndryshme me natyrë proceduralo- penale,

Të arrijnë të bëjnë kualifikimin e veprave
zgjidhjen e çështjeve penale konkrete.

penale dhe të bëjnë

Literatura Bazë:
-E drejta procedurale Penale, Dr.sc. Ejup Sahiti, Dr.sc.Rexhep Murati
-Kodi i Procedurës penale, Prishtinë, 2013
-Komentari i Kodit të procedurës penale, Prishtinë, 2014.

Literatura plotësuese:

-Roli i Prokurorit të shtetit në procedurën penale, Dr.sc. Hashim
Çollaku, Prishtinë, 2013
-Klinika Juridiko-Penale, Dr.sc. Hashim Çollaku, Prishtinë 2016
-E drejta Procedurale Penale, pjesa e përgjithshme, Dr.sc. Azem
Hajdari,
-Argumentimi në procedurë penale, Dr.sc.Ejup Sahiti, Prishtinë, 2006
-Kushtetuta e Republikës së Kosovës, Prishtinë 2008.
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6.3. E Drejta Ndërkombëtare Private
Kjo lendë ofron njohuritë e përgjithshme në intensifikimin e marrëdhënieve juridike
me element të huaj, ku objekt i saj janë marrëdhëniet juridiko private me element të
huaj, konflikiti i ligjeve, konflikti i juridiksioneve (kompentencat ndërkombëtare
dhe njohja e vendimeve të huaja gjyqësore, dhe të arbitrazhit), si pozita juridikecivile e të huajve dhe marrdheniet private që manifestohen si element i huaj, pra
marrëdhëniet të cilat ndërlidhen me sovranitetin e dy ose më shumë shteteve etj.
Lëvizja e njerëzve dhe qarkullimi i mallarave, sidomos kohën e fundit me
shpërbërjen e një numri të konsiderueshëm të shteteve, migrimet, azilit dhe dyndja e
popollsive krijohet një situatë e re që e atakon kjo fushë, e cila kërkon zgjidhje të
llojllojshme që do t’u përgjigjet interesave të subjekteve juridike, e gjithashtu këto
marrëdhënie juridike-private (civile) që ngërthejnë në vete element të huaj juridikoprivat, interesat për të pasur të drejta konform me parimet e rregullat e kësaj lemije.

6.4.
E Drejta
Familjare
dhe
Trashëgimore

Lëvizja qdo herë e më e madhe e njerëzve nga një vend në vendin tjetër, qarkullimi
i kapitalit, zhvillimi i tregtisë dhe marrëdhënieve të tjera juridiko-civile, ai i
krijimtarisë intelektuale njohja e dokumenteve të huaja, njohja e vendimeve
gjyqsore dhe të arbitrazhit, dhe marrëdhënie të shumta juridiko-civile të natyrave
të ndryshme kanë krijuar nevojën e zgjidhjes juridike të këtyre situatave të cilat
paraqiten qdo herë e më shume në kohët moderne. Si rezultat i nevojës për gjetjen e
zgjidhjeve juridike për situata të ndryshme të krijuara, kanë bërë që të zhvillohet e
drejta ndërkombëtare private me qëllim të zgjidhjes së problemeve të ndryshme me
karakter juridiko-privat.
Po ashtu duhet të njihen edhe qëndrimet teorike- shkencore lidhur me
rregullimin juridik të marrëdhënieve juridike-private me element të huaj. Kjo lendë
është planifikuar të ndihmojë studentet që të permirësojnë kontekstin e tyre personal
brenda të DNP-te në Kosovë dhe jashtë saj si në aspektin teorik dhe atë praktik me
ofrimin e shembujve dhe rasteve aktuale që atakohet kjo lëndë. Një rëndësi do t’i
kushtohet problemeve juridiko-praktike në fitimin e njohurive rreth lëndës në të
drejtë në ndërkombëtare.

Literatura Bazë:
-Bekim Kadriu,

E Drejta Ndërkombëtare Private, Tetovë, 2015.

-Asllan BILALLI & Hajredin KUÇI,
Private, Prishtinë,2012.

E Drejta Ndërkombëtare

Literatura e rekomanduar:
-Daniel Gutmann, E Drejta Ndërkombëtare Private, Tiranë, 2015
-Clarkson & Hill’s, Conflict of Laws,

Fifth Edition, Oxford
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University Prees, 2016.
-Geert Van Claster, European Private International Law, Oxford
University Press, 2016.
-Adrian Briggs, The Conflict f Laws, Third Edition, 2013.
-C.M.V. Clarkson & Jonathan Hill, The Conflict of Laws, Fourth
6.5.1. E drejta e Edition, Oxford University, 2011.
Institucioneve
-Në: www.gazetazyrtare.com (Ligji mbi Arbitrazhin, Shtetësin, Azilin
Financiare,
dhe huajt, Dokumenti për rregullimin e të drejtës ndërkombëtare
private 2015).
-Ardian Kalia, “E drejta ndërkombëtare private”. Tiranë, 2014.
-Hajredin Kuçi, Asllan Bilalli, Kolizioni i ligjeve, Prishtinë, 2007.
-Arta Mandro-Balili, Ganete Walker, Ardian Kalia, “E Drejta
Ndërkombëtare private”. Tiranë, 2005

6.4. E Drejta Familjare dhe Trashëgimore

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e
përdorur:
Përmbajtja: Pikëpamje bashkohore të së drejtës trashëgimore dhe
familjare në Kosovë, (e drejta e prindit dhe fëmiut) duke përfshirë
fushat gjegjëse në të drejtën private ndërkombëtare; nënvizon
referencat në fushat tjera të së drejtës relavante në të drejtën familjare
(p.sh. e drejta e sigurimit social).
Kompetencat: Dhënje bashkëkohore e kuptueshmërisë për të Drejtën
Trashëgimore dhe të Drejtën Familjare në Kosovë duke prezentuar
disa raste konkrete.

Literatura:
-Abdulla Aliu & Haxhi Gashi,’’ E Drejta Familjare’’, Prishtinë, 2007
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-Hamdi Podvorica e drejta trashegimore 2006
-Aleks Laurasi: ‘’Marrëdhëniet familjare’’ Laurasi’’, Tiranë, 2001
-D.Kelly Weisberg & Susan Frelich Appleton: ‘’Modern Family Lawcases and materials’’, Law’’Aspen Law & Business, New York,
1998.

6.5.1. E drejta e Institucioneve Financiare

Qëllimi i kësaj lënde është që t’u japë studentëve të kuptuarit e llojeve
të ndryshme të tregjeve dhe institucioneve financiare, instrumentet
financiare, funksionimin e tregjeve dhe institucioneve financiare
ndërkombëtare, bashkëveprimet ndërmjet pjesëmarrësve kryesor të
tregut, mjedisin rregullativ dhe institucional në të cilin ata veprojnë.
Kjo lëndë studion lloje të shumta të instrumenteve financiare, të tilla
si aksionet dhe obligacionet, si dhe instrumente moderne financiare të
tilla si instrumentet derivative (Opcionet, kontratat Futures, Swaps
kontratat etj.). Lënda gjithashtu shtjellon forma të ndryshme të
institucioneve financiare, ndërmjetësve financiarë (banka dhe jobanka). Kursi elaboron edhe segmentet e tregut financiar, si tregun e
parasë, kapitalit dhe tregun e valutës. Gjithashtu mbulon trajtime të
veçanta në lidhje me konceptin e rrezikut, menaxhimit të rrezikut në
institucionet financiare, kryesisht rrezikut kreditor dhe atij të tregut
financiar. Lënda ka për qëllim t’u japë studentëve një kuptim të rolit
dhe rëndësisë së parasë, kreditit, tregjeve dhe institucioneve
financiare në një ekonomi moderne. Objektivi i përgjithshëm i lëndës
është t’u japë studentëve një kuptim të plotë të rolit qendror të
institucioneve financiare në ekonomi, veçanërisht duke theksuar:
 Rolin e sistemit financiar në ekonomi;
 Rolin dhe funksionin e tregjeve financiare të organizuara dhe
institucioneve financiare;
 Funksionet dhe misionet e institucioneve financiare dhe tregjeve;
 Ndryshimet strukturore dhe konkurrencën në sektorin financiar.
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Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti duhet të ketë njohuri dhe
aftësi për të:
Kuptuar rolin e sistemit financiar në ekonomi;
Kuptuar rolin dhe funksionin e tregjeve financiare të organizuara dhe
institucioneve financiare;
Një familjaritet me instrumentet financiare, tregjet financiare dhe
institucionet financiare;
Të përshkruar rolin e institucionit financiar brenda tregjeve
financiare; Njohur tregjet më të njohura të parave dhe letrave me
vlerë të tregut të kapitaleve;
Shpjeguar se si tregjet e parave përdoren nga ana e investitorëve
institucionalë;
Literatura Bazë:
-Frederic S. Mishkin & Stanley G. Eakins, Tregjet dhe institucionet
financiare, Universiteti Victory, Prishtinë, 2009
-Safet Merovci, Tregjet Financiare, Universiteti i Prishtinës,
Prishtinë, 2008
-Gazmend Luboteni, Bankat dhe afarizmi bankar, Prishtinë, 2013
Literatura shtesë:

6.5.2. Viktimologjia

-Frederic S. Mishkin: Ekonomia e parave, bankave, dhe tregjeve
financiare botimi i 8, Pearson Education Inc. 2007; Zamir Iqbal &
Abbas Mirakhor: --- John Wiley &Sons Hyrje në financat islame,
teoria dhe praktika, (Asia) 4 Pte Ltd, 2007.
6.5.2. Viktimologjia

Qëllimi kryesor i lëndës është që studentëve të t’u ofrohen njohuri të
përgjithshme mbi shkaqet dhe format e viktimizimit, si dhe të
masave me qëllim të luftimit dhe parandalimit të suksesshëm të
viktimizimit të tyre.
Njohuritë e marra do t’u shërbejnë studentëve në punën e tyre në
institucionet e judikaturës penale, si polici, prokurori, gjykatë,
insitucione korrektues dhe qendra për mbrojtjen e viktimave, që të
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kuptojnë format e paraqitjes së viktimave, shkaqet dhe masat
preventive që duhet të ndërrmerren për parandalimin e viktimizimit.
Gjithashtu, studentët do të marrin njohuri mbi qasjen dhe trajtimin e
viktimave të veprave penale me qëllim të rehabilitimit të sukseshëm
të tyre.
Pas përfundimit të semestrit studentët do të përfitojnë njohuri bazike
nga lënda e Viktimologjisë –
-

Të ketë njohurit themelore të lëndës së Viktimologjisë dhe të
arrijë t’i zbatojë ato në jetën praktike;
Të kuptojë nocionet themelore që kanë të bëjnë me format,
shkaqet dhe parandalimin e viktimizimit;
Të kuptojë statusin e viktimës dhe masat që duhet të ndërrmerren
për trajtimin e saj;

Të zbatojë njohuritë shkencore të Viktimologjisë në praktikën e
luftimit dhe parandalimit të suksesshëm të viktimizimit;
6.5.3. E drejta e
Prokurimit Publik

Literatura Bazë:
-Dr.Ragip Halili, Viktimologjia, Prishtinë, 2011
Literatura plotësuese:
-Dr.Rexhep Gashi, Politika ndëshkimore ndaj delikteve të gjakut në
Kosovë gjatë periudhës 1980-1989, Prishtinë, 2003;

6.5.3. E Drejta e Prokurimit Publik
Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri nga fusha
e prokurimit publik, si një sferë shumë e rëndësishme e administratës
publike. Meqë prokurimi publik është lëmi e re për të gjitha vendet e
Evropës Qendrore dhe Evropës Juglindore, Në Kosovë organizimi i
prokurimit publik ka filluar pas përfundimit të luftës në vitin 1999 dhe si e tillë
është fushë e re e pa hulumtuar dhe e pastudiuar sa duhet. Meqense
prokurimi public mbetet fusha përmes së cilës administrohen fondet dhe
resurset publice, ku në nivel të BE-së vlerësohet se reth 15% e BPV-së
shpenzohet përmes këtyre procedurave,atëher rëndësia e tuj del në pah jo
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vetëm për arsye teorike po njëkohësisht edhe për nevoja praktike,
veqanërisht për shoqërit në tranzicon dhe me tregje të pa konsoliduara dhe
ndërmarrësi në lindje.
Pjesëmarrja e prokurimit publik ne bruto produktin vendor flet më së miri për
rolin dhe rëndësinë e prokurimit në një shoqëri të caktuar, si dhe ndikimin
që kanë procedurat e prokurimit publik në zhvillimin ekonomik, social,
mjedisor etj., si dhe ndikimin në kualitetin e punëve, mallrave e shërbimeve
dhe përmes tyre në përgjithësi kualitetin e jetës së përgjithshme shoqërore.
Arritj e njohurive në këtë fushë në radhë të parë do ndihmoi diciplinimin dhe
konsolidimin e trgut publik,një menagjim efikas dhe efektiv te fondeve
publike,trajtim të barabart dhe jo diskriminues të bizneseve dhe instalim të
konkurencës së mirfilltë në funksion të zhvillimit ekonomik.
Gjithashtu realizimi i njohurive në këtë fushë do të ndihmonte në diciplinimin
e administratës publike,kthimin e besimit të qytetarëve në qeverisje si vlerë
themelore e shoqërive demokratike.

Literatura:
6.5.4 Informatika dhe
Krimet kompjuterike

-Dr.sc Safet Hoxha, Bazat e Prokurimit Publik, Prizren 2016
-Mr.sc Ilaz Duli, Prokurimi Publik në Kosovë, Prishtinë,2008
-Dr.sc. Gani Asllani, Konkurenca dhe e Drejta e Konkurencës, Prishtinë, 2016
-Public Procurement in the Eu.marian Trepte,Oxford Univesity,2007.
- Peter Stg Jacobson&Simon Evers Kalsmose-Hjelmborg, EU
Public Procurement Law, Sune Troels.

6.5.4. Informatika dhe Krimet kompjuterike

Kjo lëndë sherben në përpjekje për të dhënë një mendim autonom
mbi kriminalitetin kompjuterik, e cila është një formë e veçantë e
kriminalitetit, në të cilën kompjuteri paraqitet si mjet për kryerjen e
veprimit ilegal apo si objekt sulmi, i drejtuar nga persona të cilët
posedojnë njohuri dhe prirje të veçanta për sistemet kompjuterike, me
qëllim që vetes apo të tjerëve t’u sjellin përfitime. Në këtë materie do
të trajtohet pikepamjet teorike mbi mënyrat e shfrytëzimit të
kompjuterit si mjet për kryerjen e krimit, Kompjuteri si objekt sulmi,
Kompjuteri si mjet i kryerjes (modus operandi), Kompjuteri si mjet
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për fshehje, planifikim, organizim dhe udhëheqje në realizimin e
veprimit criminal, Kompjuteri si mjet për mashtrim, Kompjuteri si
mjet për parandalimin, sqarimin dhe të provuarit e veprimit criminal
etj.
Literatura:

-M. Wasik, Crime and Computer, Oxford 1991, fq.24,
cit.sipas D. Dragiqeviq, Kompjuter- ski Kriminalitet i
Informacijski Sustavi” Zagreb, 1999.
-Charls Babbageu (1791-1871) matematicent inovator dhe ekonomist
i njohur për për- pjekjet e tija në ndertimin e kompjuterëve si dhe
inovacioneve tjera, vep.cit.sipas .D. Dragiqeviq: Leksikon Ekonomije
i Informatike” Zagreb, 1999.
-Don Parker:”Fighting computer crime”, New York, 1985.

7.1. Procedura Administrative
7.2. E Drejta e
Detyrimeve

Përmbajtja: Hyrje në porcedurat administrative dhe bazat e së Drejtës të
Procedurës Administrative në Kosovë, pikëpamje në Fusha të Veçantatë së
Drejtës Administrative dhe bazat e së Drejtës në Themelimin, E Drejta e
Ndërtimit dhe Planifikimit Hapsinor, E Drejta e Policisë, rastet e zgjedhura.
Më specifikisht, lënda duhet ë jap njohuri dhe shkathtësi lidhur me
procedurat administrative Kosovare, dhe aksionarët e përfshirë më vonë.
Gjithashtu, refrencë e veçantë do të mbahet në lidhje me konfliktin
administrativ në Kosovë, dhe procedurën shqyrtuese gjyqësore pas një
vendimi administrative.
Kompetencat: Të përhap njohuri themelore; t’i inkurajoj një problem me
orinetim kah të menduarit.
Literatura bazë:
-Dr.Agur Sokolo, E drejta procedurale administrative, Fakulteti Juridik,
Prishtinë 2005.
-Akademik Esat Stavileci, Hyrje në shkencat administrative, Enti i Teksteve
dhe i Mjeteve Mësimore i Kosovës, Prishtinë, 1997.

7.2. E Drejta e Detyrimeve
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Përmbajtja: Marrëdheniet në mes të drejtës së detyrimeve dhe të drejtave të
pronësisë. Pasuria si e drejtë reale dhe absolute. E Drejta e Obligimeve si e
drejtë relative. E Drejta e Regjistrimit të Pasurisë. E Drejta e Detyrës si e
drejtë relative. Mënyrat e përfitimit nga pasuria rrjedhëse. Llojet e të
drejtave dhe obligimeve të palëve në përgjegjsitë e marrëdhenieve ligjore.
Mjetet për të siguruar ekzekutimin e detyrave. Obligimet që dalin nga
shkaktarët e dëmit. Pagesat e padetyrueshme. Pasurimi pa shkak.
Kompetencat: Analizime të detajizuara të aspekteve vitale të së drejës
obligative dhe së drejtës së pronësisë me mjete të diskutimit dhe rastet
modeluese dhe juridikaturë.
Literatura:
-Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta e detyrimeve, Prishtinë, 2004.
Ligji i detyrimeve të Kosovës, 2004;
-Dr. Mariana Semini, E drejta e detyrimeve, Tiranë, 2003.
-Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, “E drejta kontraktuese - Praktikum” (Botim

i përpunuar, i korrigjuar), Universiteti i Prishtinës, Fakulteti Juridik,
Prishtinë, 2011.
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e
përdorur:
7.3. E drejta Penale
Ndërkombëtare

7.3. E Drejta Penale Ndërkombëtare

Kjo lëndë ofron njohuritë e përgjithshme në intensifikimin dhe
zgjidhjen e problemeve me natyrë penale ndërkombëtare, për të
kuptuar mirë konceptet dhe anën praktike të kësaj lënde penale me
element ndërkombëtar.
Në rrethana kur sot bota ballafaqohet nga trendi gjithnjë e më i madh,
nga rritja e kriminalitetit të veprave penale dhe problemeve me natyrë
penale ndërkombëtare, nevoja për studimin e kësaj lëmie sa vjen e
shtohet në shumë dimensione ndërkombëtare për të parandaluar
dukuritë gjithnjë e në rritje të veprave penale si: krimet e gjenocidit,
krimet kundër njërëzimit, krimet e luftës, krimet kundër paqes,
terrorizmi, trafikimi me qënie njerëzore, kontrabanda me armë,
kontrabanda me narkotikë, pastrimi i parasë, korrupsioni, delikuenca
e të miturve, shkelja flagrante e të drejtave dhe lirive themelore të
njeriut, vrasjet nga motive të ndryshme, krimi në ekonomi, në
financa, në trafikun publik dhe forma tjera të krimit), kësaj të keqe
të madhe dhe të dëmshme, e cila po e përcjell shoqërinë
njerëzore në vazhdimësi, mund t’i kundërvihemi me sukses, jo vetëm
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me mekanizmin e preventivës dhe represionit, por edhe me
thellimin e studimeve rreth njohjes së shkaqeve dhe rrethanave që
kushtëzojnë këtë fenomen negativ në relacione kombëtare- shtetërore
dhe ndërkombëtare.
Prezente do jenë edhe tematikat me aktualitet të fushës penale
ndërkombëtare që sot bota ballafaqohet por edhe ne si shtet ishim dhe
do jemi pjesë e këtyre proceseve bashëpunuese në nivel regjional,
europian e atë ndërkombëtare duke qënë pjese e ketyre mekanizmave
si në spektin përfitues dhe në atë kontribues e bashkëpunues.
Kjo degë e së drejtës është planifikuar të ndihmojë studentët që të
kenë njohuritë e duhura për këtë lëndë, si një mundësi më përfituese
e bashkëpunuse me juridiksionin e shteteve të ndryshme, dhe
Kosovës dhe me gjërë. Të njoftohen me faktin se e drejta penale në
përgjithësi dhe e drejta penale ndërkombëtare në veçanti, kanë
për objekt studimi veprën penale, përgjegjësinë penale, sanksionet
penale dhe institutet tjera që janë të përcaktuara në kodet penale
aktuale interne, në statutet penale ndërkombëtare dhe në aktet
tjera ndërkombëtare, e të cilat do të mësohen dhe studiohen në
kuadër të kësaj lënde mësimore, me qëllim që këto institute të bëhen
më të qarta, më të kuptueshme dhe praktikisht më lehtë të
zbatueshme.
Një rëndësi i kushtohet edhe lëndës si një nevojë praktike e kohës dhe
aktualiteteve që vendi ynë po akohet me problemet e kriminalitetit
dhe formimit të Gjykatës Speciale për Kosovën, duke studiuar veprat
penale, sanksionet penale përmese akteve e kodeve dhe rregullave
ndërkombëtare duke ndërtuar – e ofruar më shumë paqe për
njerëzimin

Literatura:
-Ismt Salihu, E drejta penale ndërkombëtare- Me komentarin e
shkurtër të ligjit për Gjykatën Speciale. UBT, Prishtinë, 2016.
-Jola Xhafo, E drejta penale ndërkombëtare, Tiranë, 2009.
-Kodi Penal i Kosovës, Prishtinë, 2013.
-Kodi i Procedurës Penale të Kosovës, Prishtinë, 2013.
-Ligji për Bashkpunimin Juridik ndërkombëtar në çështiet penale,
Ligji Nr.0/4L-2013, 31 korrik 2013. Konventa për parandalimin dhe
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dënimin e krimit të gjenocidit, 1948.
-Ligji për ratifikimin e Marrëveshieve ndërkombëtare në mes të
Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian mbi Misionin e
Bashkimit Evropian për Sundimin të ligjit në Kosovë, Ligji Nr. 04/L274,23 prill 2014.
-Ligji për Policin e Kosovës, Prishtinë 2008.
Konventat e Gjenevës – 1949.
-Disa konventa të Hagës dhe traktate të tjera, Tiranë, 2001.

7.4. E drejta e Punës
dhe e Drejta Sociale
-Statuti i Gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi, 1993.

-Statuti i Gjykatës penale ndërkombëtare për Ruandën, 1994.
-Statuti i Romës për Gjykatën e përhershme penale ndërkombëtare,
1998.
-William A.Schabas: International Criminal Court,
2001.

Cambridge,

-William A. Schabas, Gjenocidi në të drejtën penale ndërkombëtare,
Prishtinë, 2003.
-Jean Pradel, Geert Corstens dhe Gert Vermeulen, E drejta Penale
Evropiane, Tiranë, 2009.
-Bajram Ukaj, Dënimet në të drejtën penale të Shqipërisë, 2006,
Prishtinë
-Ismet Elezi: E Drejta Penale- Pjesa e Posaçme, Tiranë 2002.
7.5.1. Teoria e

Marrëdhënieve
Ndërkombëtare

7.4. E Drejta e Punës dhe e Drejta Sociale
Përmbajtja: Definicionet, konceptet dhe burimet e sigurimit social; fusha e
përgjithshme dhe historike; rastet gjithashtu juridiksioni; kujdesi shëndetsor,
lëndimet e punëtorëve dhe sëmundjet e profesionet, përfitmet nga
sëmundjet, pensionetdhe benefitet familjare, etj. Marrëdhëniet kolektive të
punës - marrëveshjet kolektive; marrëveshjet e punës; këshilli i punës; e
drejta në pjesëmarrje në këshillin e punës; veprim industrial (grevë, mbyllje
e fabrikave).
Kompetencat: Prezentimi i definicioneve, konceptet dhe burimet e sigurimit
social; fusha e përgjithshme dhe historike; rastet gjithashtu juridiksioni;
kujdesi shëndetsor, lëndimet e punëtorëve dhe sëmundjet e profesionet,
përfitmiet nga sëmundjet, pensionetdhe benefitet familjare,
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Literatura:
-Prof.Dr.Hava Bujupi-Ismajli, E Drejta e Punës, Prishtinë 2007.
-Prof.Dr.Gezime, Starova E Drejta e Punës, Shkup-Prishtinë-Tiranë, 2004
-Prof.Dr.Kudret Cela, E Drejta e Punës, Tiranë, 2008

7.5.1. Teoria e Marrëdhënieve Ndërkombëtare

Përmbajtja: Kjo lëndë synon që t’i bëj studentët të familjarizohem me
etapat kryesore të evolimit të MN(IR) si disiplinë që nga 1945 e cila
mund të shihet si një debat që zhvillohet lidhur me vlerën sqaruese në
teori të veçanta,e quajtur Realizëm. Qëllimi i lëndës është i dyfishtë.
Së pari, të njoftohen studnetët me mundësitë dhe kufizimet e
studimeve teorike në MN(IR). Lënda duhet t’i lejoj studentëve të
bëhen të vetëdijshëm në mënyra të ndryshme e të pamurit dhe
kuptueshmërinë e çështjeve ndërkombëtare.Bazohet në dallimin
praktik në mes të funksionit sqarues dhe ndërtues të teorisë. Nuk
duhet të tregoj vetëm se si mund të përdor teorinë të analizohet
ngjarjet “të dhënura” , por si janë ndërtuar vetvetiu këto përcaktime
dhe analizime të këtyre shumë ngjarjeve nga teoritë e ndryshme. Kjo
duhet të ngris aftësitë e studentëve që t’i zbulojnë nënkuptimet e
supozimeve metodologjike dhe teorike.Së dyti, ky vetëdijesim duhet
të shihet si pikë mësimi se si të përkthehen idetë, ndonëse të
papërfunduara, prej një teorie në tjetrën. Studentët ftohen të mendojnë
lidhur me pyetjen e ideve personale të tyre, dhe t’i bëjnë ato të
kuptueshme dhe bindëse të këtyre vështrimeve të cilat nuk e ndajnë të
njëjtin supozim teorik (ose politik). Lidhur me këtë, mund të shihet si
një ushtrim në diplomacinë praktike.
Prezentimi i marrëdhënieve kryesore teorike dhe zhvillimet e tyre,
ofrimin e tek studentët njohuri teorike për sistemin ndërkombëtar,
marrëdhëniet në mes të aktorëve kryesor të këtij sistemi, analizat
teorike dhe pragmatike se si sistemi ndërkombëtar është ndërtuar dhe
funksionon. Të njohurit e parimeve të marrëdhënieve ndërkombëtare,
aktorët dhe ndikimet, gjeografinë dhe historinë, politikat e bazuara në
pushtet , sistemin ndërkombëtar, alternativat tjera të politikave të
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bazuara në pushtet, liberalizimin dhe postmodernizimin, studimet për
paqe, politikat e jashtme dhe vendim marrjen, etj.
Kompetencat: Studentët do t’i kuptojnë konceptet themelore të kësaj
fushe të posaqme, fitoj njohuri të thella në tema të veçanta dhe janë
në gjendje t’i diskutojnë çështjet aktuale dhe përmirësojnë aftlsitë e
tyre oratorike dhe në të shkruar.
Literatura:
7.5.2. E Drejta
Doganore

Paul Viotti and Mark Kauppi, International Relations Theory: (Fourth
Edition, Pearson, 2010)
Scott Burchill, Theories of International Relations (Fourth Edition,
New York: Palgrave, 2009)
Thom Biersteker, International Law and International Relations:
Bridging Theory and Practice, (Routledge, 2007 )
Cynthia Weber, International Relations Theory:
Introduction, (Third Edition, Routledge, 2009)

A

Critical

Robert Jackson And Georg Sorensen, Introduction to International
Relations: Theories and Approaches (Third Edition, Oxford
University Press, 2009)
Steven C. Roach, Critical Theory of International Relations,
(Routlege, 2009).

7.5.2. E Drejta Doganore
Qëllimi i kësaj lëndë është që studentët të marrin njohuri nga e drejta
doganore të cilën do të mund ta shfrytëzojnë gjatë realizimit të
procedurave doganore. Sistemi doganor, në çdo vend, përmes
politikës doganore në mënyrë permanente është në funksion të
zhvillimit ekonomik. Realizimi i politikës doganore, si pjesë e
politikës fiskale të një sistemi ekonomik, në vendet bashkëkohore
varet dhe mbështetet në funksionimin e instituteve dhe instrumenteve
doganore. Shumë çështje nga fushëveprimi i sistemit doganor janë
trajtuar dhe rregulluar përpos me ligje autonome edhe me
marrëveshje ndërkombëtare. Kjo rrethanë është prezente edhe në
Kodin Doganor dhe të Akcizave të Republikës së Kosovës.
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Objektivat e kësaj lënde ndërlidhen me arritjen e njohurive më të
thella mbi sistemin doganor, mbi politikat doganore si pjesë të
politikës fiskale të vendit përkatës dhe mbi
Pas përfundimit të këtij kursi, studenti pritet që të jetë në gjendje të:







Njeh legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar në të drejtën
doganore;
Analizojë praktikat doganore në vend;
Krahasojë praktikat doganore në vende tjera
Vlerësojë se kur fillojnë procedurat doganore;
Caktojë prioritetet e mallrave në procedurë doganore;
Marrëveshjet ndërkombëtare në lidhje me procedurat doganore.

Literatura Bazë:


Ylber Rraci, Bazat e Sistemit Doganor, Prishtinë, 2010



Kodi Doganor dhe i Akcizave ( KDA)



LIGJI Nr. 05/L -037 i TVSh-së

7.5.3. Klinika juridike I, Kushtetuese, Penale, Civile dhe
Financiare

This program will be implemented through an interactive lecture, but
with a high degree of student participation in case studies and
hypothetical.
Case studies, and hypothetical, students will be offered in advance,
along with instructions, and the case will have a more practical
character.
Students will be divided into groups to discuss procedural issues and
merits of 3 cases treated.
For this will be the case provided by the constitutional court located
in the region and the European Court of Human Rights, to analyze
how they are set issues affecting the constitutional rights and
freedoms.
________________________________________________________
____
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Constitutional Clinic enables students to apply the acquired
theoretical knowledge into practice through legal research, drafting of
constitutional requirements, the preparation of decisions and
judgments, attending hearings and developing the skills of
constitutional representation.
This course aims to strengthen the skills and capacity of students to
7.5.4.
E
Drejta
analyze reference, represent and protect the constitutional cases.
Kontraktore
The clinic, in recent years has offered students the opportunity to
learn about constitutional interpretation, and cross-constitutional
justice, and to put into practice the theoretical lessons are based on
the judgments of constitutional courts.

Basic Literature:



Arsim Bajrami. Sistemi Kushtetues i Kosovës, Prishtina, 2011.
Strevens, Ms Caroline, Richard Grimes, and Mr Edward
Phillips, eds. Legal education: simulation in theory and
practice, Ashgate Publishing, Ltd., 2014.

Additional Literature:







Casey, Timothy. "Reflective Practice in Legal Education: The
Stages of Reflection." (2014).
Aksamovic, Dubravka, and Philip Genty. "Examination of the
Challenges, Successes and Setbacks for Clinical Legal
Education in Eastern Europe, An."Int'l J. Clinical Legal Educ.
20 (2014): 427..
Wizner, Stephen. "Law School Clinic: Legal Education in the
Interests of Justice, 4 The." Fordham L. Rev. 70 (2001):
1929..
Qafisheh, Mutaz M. "Role of Legal Clinics in Leading Legal
Education: A Model from the Middle East, The." Legal Educ.
Rev. 22 (2012): 177.
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7.5.4. E Drejta Kontraktore

Në shoqëri bashkëkohore të karakterizuar nga sistemi i
"ndërmarrjes së lirë" dhe nocionet e lirisë individuale, "kontrata"
është një nga mjetet kryesore me të cilat individët privat dhe firmat
afariste kryejnë punët e tyre. Lënda e drejta kontraktore zhvillon më
tej njohurinë e kandidatëve në fushën e Kontratave dhe parashtron
pyetjet si përse premtimet janë zbatuar si kontrata, cilat premtime
zbatohen, dhe se si ato zbatohen në marrëdhëniet e përditshme
tregtare. Lënda vë theksin mbi analizën e ngushtë dhe kritike të
detyrimeve të ligjit vendor si ajo ndikon në ditë për ditë të biznesit
kontraktuese. Lënda shqyrton çështjet kryesore ligjore që prekin
marrëveshjet e zbatueshme. Këto çështje përfshijnë pyetjet për atë se
kur një kontratë të bëhet e detyrueshme, çfarë personash fitojnë të
drejtat sipas një kontrate, kushtet nën të cilat kërkohet apo nuk
kërkohet garancia për performancë, çka përbën shkelje të kontratës,
dhe mjetet juridike në dispozicion në rast të shkeljes së kontratës. Do
të ketë diskutime për problemet e mundshme në kontrata, dhe
zgjedhjen e teknikave të kontratës për të shmangur rreziqet e procesit
gjyqësor në mjedise të pasigurta ligjore, siç janë përdorimi i dëmeve
të likuiduara dhe klauzola e dorëzanisë. Gjatë tërë kohëzgjatjes së
lëndës, do t'i kushtohet kujdes problemeve të përgjithshme të
interpretimit të gjuhës së kontratës, rolit të kontratave në një shoqëri
tregu.

Literatura bazë:
-Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E drejta kontraktore, Prishtinë, viti 2012
-Dr. Sc. Nerxhivane Dauti, E Drejta e Detyrimeve, Prishtinë 2012.
-Prof Dr.Mariana Tutalani, E drejta e detyrimeve dhe e kontratave,
Tirane, 2015.
Literatura shtesë:
-R.G. Lawson, Susan Sigleton, Commercial Contracts- A practical
guite to standart terms. Tottel Publishing, 2016 2. Dr. Mariana
Semini, E drejta e detyrimeve, Tiranë, 2003;
-Dr. Vizner B., Komentar zakona o obligacioni odnosna, Knjiga I,
II, Zagreb, 1978.
-Sefadin Blakaj, Draft Common Frame of Reference (DCFR) in
European Contract Law-with a focus on pre-contractual duties
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(Graz: University 4 of Graz, 2008).
-Sefadin Blakaj, Distance contracts (Justice Booklet, No.1, 2011),
Prishtine.

8.1. Drejtësia Kushtetuese

8.1.
Drejtësia
Kushtetuese

Përmbajtja: Trajtohet autoriteti perfundimtar i Gjykates Kushtetuese në
Republikën e Kosovës për interpretimin e Kushtetutës dhe përputhshmërisë
së ligjeve me Kushtetutën.Trajtohen kompetencat e Gjykates Kushtetuese,
ku vendos vetëm për rastet e ngritura para gjykatës në mënyrë ligjore nga
pala e autorizuar (Kuvendi i Kosovës, Presidenti i Republikës së Kosovës,
Qeveria dhe Avokati i Popullit etj). Gjithashtu trajtohet edhe Juridiksioni
shtesë, i cili mund të rregullohet me ligj. Gjithashtu elaborohet edhe
përberja e Gjykatës Kushtetuese, emerimin e gjygjëtareve, vendimet e
Gjykates, mandatin e gjygjëtareve etj.

Literatura:
-Visar Morina,

Gjyqsia Kushtetuese, Prishtinë 2013.

-Arsim Bajrami; Sitemi Kushtetues në Republiken e Kosovës,
Prishtinë 2010.
-Enver Hasani/Ivan Cukalovic; Komentar- Kushtetuta e Republikës së
Kosovës, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ) GmbH, Prishtinë, 2013.
- Kristaq Traja, Drejtësia Kushtetuese, Tiranë, 2000.
-Erwin Chemerinsky , Constitutional Law, Fourth Edition (Aspen
Casebook) ,Jun 5, 2013.
-Kathleen M. Sullivan and Noah Feldman, Constitutional Law, 18th
Edition (University Casebook) (Jul 15, 2013).
-Geoffrey R. Stone, Louis M. Seidman, Cass R. Sunstein and Mark
V. Tushnet, Constitutional Law, Seventh Edition (Aspen Casebook
Series) , 29, 2013)
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-LIGJI PËR GJYKATËN KUSHTETUESE NR. 2008/03-L-121
-Ligji për Gjykatën Kushtetuese Nr. 2008/03-L-121 Rregullore e
punës e Gjykatës Kushtetuese të Republikës së Kosovës.

8.2. E Drejta
Organizatave
ndërkombëtare

e

8.2. E Drejta e Organizatave ndërkombëtare
Përmbajtja: hyrje në Organizatat Ndërkombëtare, Struktura e
Organizatave Ndërkombëtare dhe parimet e tyre, funksionimi dhe
qëllimi i këtyre organizatave. Organiazata e Përgjithshme
Ndërkombëtare – Organizata e Kombeve të Bashkuara, autoriteti dhe
procedurat e tyre,agjencitë e specializuara të KB, organizatat krysore
rajonale, organizimi dhe funksionimi i tyre etj.
Kompetencat: Roli dhe rëndësia e organizatave të përgjithshme dhe
rajonale dhe roli i tyre në Kosovë.
Literatura:
-Arif Riza, E Drejta e Organizatës Ndërkombëtare dhe Organizatat
Ndërkombëtare, Prishtinë 2012.
-Zejnulllah Gruda, E Drejta Ndërkombëtare Publike, Prishtinë 2007.
-Leroy Bennet, International Organisations, (New Jersey: Prentice
Hall, 1995) i njejti libër në gjuhën kroate ( i përkthyer).
- J. Samuel Barkin, International Organizations, Theories and
Institutions, Second Edition, Palgrave Macmillan, New Zork 2013.

8.3.
E
Tatimore
Buxhetore

Drejta
dhe

8.3. E Drejta Tatimore dhe Buxhetore

Qëllimi i kësaj lëndë është që studentët të marrin njohuri për
probleme bazike që lidhen me të drejtën buxhetore. Studentët do të
jenë në gjendje të informohen mbi konceptet bazike të tatimeve dhe
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përpilimit të buxhetit. Në aspektin e funksionaliteti të shtetit sa janë të
rëndësishme të hyrat nga tatimet dhe mënyra e planifikimit buxhetor.
Vetë ekzistenca e shtetit dhe funksionaliteti i tij varet nga arkëtimi i
tatimeve dhe si pasojë e kësaj është me rëndësi jëtikë që studentët të
paisen më njohuri për subjektet dhe natyrshmërinë e tatimeve. Cila
janë procedurat dhe impakti i tatimeve e po ashtu procedura e
buxhetore do të jënë në fokus të studimit të kësaj lënde
Literatura
- Bedri Peci, Shekenca mbi financat dhe e drejta financiare, Prishtinë
2017
- Sabri Kadriu, Financa Publik, Prishtinë 2012.
- Bozhidar Jelqiq, Shkenca mbi financat dhe e drejta financiare,
“Informator” Zagreb 1983 (Perkthim) Prishtinë 1984;
- Genta Bungo, Shkenca mbi financat dhe e Drejta Financiare, (Cikel
leksionesh), “ARSA”, Tiranë 2004;
- Mario Leccisotti, Leksione të shkencës së financave, “ELITE”
Torino 1997,(perkthim);
8.4. Kriminalistika

8.4. Kriminalistika
Përshkrimi i lëndës duke përfshirë kompetencat e fituara (specifike të
përgjithshme ose lëndë specifike), temat e mbuluara, literatura e
përdorur:
Përmbajtjat: Nëpërmjet kësaj lënde studentëve do t’i ofrohet
njohuri e përgjithshme të mjeteve bshkëkohore dhe metodave
shkencore, të cilat autoritetet ndjekëse i zbatojn për parandalim,
zbulim, hetim dhe zgjidhje të krimit. Më tutje studentëve do t’i
ofrohet njohuri e thellë në masat taktike dhe veprimet operacionale,
hetime dhe veprime gjyqësore të përdorura nga autoritetet në fushën e
parandalimit dhe luftimit të krimit.
Kompetencat: Pas përfundimit ë kësaj lënde, studentët do të kenë
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njohuri të konsiderueshme lidhur me mjetet bashkëkohore dhe
metodat taktike të përdorura nga policia, prokurorët dhe gjykatat në
fushën e zbulimi dhe hetimit të krimit.

8.5.1. E Drejta

Ndërkombëtare
Humanitare

4.5.3 Literatura:
Prof.dr. Vesel Latifi: Criminalistics, Prishtinë, 2009;
Prof.dr. Skender Begeja: Criminalistics, Tirane, 2004]
Richard Saferstein: Criminalistics: An Introduction to Forensic
Science, Prentice Hall, 2003
Inman, Keith:Principles and Practice of Criminalistics: The
Profession of Forensic Science CRC Press, 2000.
8.5.1. E Drejta Ndërkombëtare Humanitare
Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që t’u ofrojë studentëve njohuri
bazë mbi të drejtë humanitare, ose të drejtën e Luftës. Duke trajtuar
bazën ligore ndërkombëtare që e rregullojë të drejtën e luftës, apo
kushtet në të cilat duhet zhvilluar lufta, mbrojtja e të drejtave të
njëriut në kohë lufte; kategorit e mbrojtura, struktura institucionale,
paraqesin pjesë qëndrore të kësaj lënde.
Duke trajtuar Konventat e Gjenevës dhe të Hagës për të drejtat në
luftë dhe analizën e rasteve praktike në të drejtën ndërkombëtare
Humanitare aktuale, do të trajtohen mekanizma për mbrojtjen e këtyre
të drejtave të parapara me akte ndërkombëtare.
Ky kurs do të jetë i rëndësishëm në ofrimin e njohurive themelore
për student me qëllim që t’i kuptojnë të drejta e njëriut në kohë lufte
dhe aktet juridike nëdrkombëtare të cilat i mbrojnë këto të drejta.
Prandaj, nëpermjet trajtimit të instrumenteve ligjore ndërkombëtare,
analizimit të rasteve praktike, do të jetë më e kjartë për studentë se
cilat janë të drejtat e njëriut në këto lufte, dhe cilat janë mekanizmat
për mbrojtjen e këtyre të drejtave.

Literatura:
- JEAN S. PICTET, PARIMET E TË DREJTËS NDËRKOMBËTARE HUMANITARE
(PUBLIKIM DHE PËRKTHIM I KRYQIT TË KUQ NDËRKOMBËTAR – ICRC.
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- Katër Konvetat e Gjenevës të 12 Gushtit 1949
- Protokolet e Konventave të Gjenevës të vitit 1977.
-

MARCO SASSOLI, ANTOINE A. BOUVIER, ANNE QUINTIN , HOW DOES
LAW PROTECCT IN WAR? CASES, DOCUMENTS AND TEACHING MATERIALS
ON CONTEMPORARY PRACTICE IN INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW ,
3RD ED., ICRC, GENEVA, 2011.

8.5.2. E drejta e
Falimentimit

-EMELY CRAFORD, ALISON CAPERT, INTERNATIONAL HUMANITARIAN
LAW, CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS 2015.
-JONATHAN CROWE, KYLIE WESTON- SCHEUBER, PRINCIPLES
INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW, UK AND US, 2013..

OF

8.5.2. E drejta e Falimentimit
Ky kurs synon të elaborojë dhe përgjigjet në pyetjet që ngrihen në
rastet kur një kompani hyn në falimentim si: A është e mundur që
kompania të rehabilitohet apo së paku të jetë në një pozitë më të mirë
para likuidimit ?
Nëse hyn në procedurë të likuidimit, çfarë astete të kompanisë të cilat
janë në dispozicion mund të i shpërndahen kreditorëve ?
Kush mund të konsiderohet si kreditor dhe si do të rangoheshin ata në
të drejtën e tyre të kërkesës ?
E Drejta e Falimentimit ka për qellim të maksimizojë kthimin te
kreditorët, të krijojë një sistem të drejtë dhe të barabartë në renditjen e
kërkesave dhe ndarjen e aseteve ndërmjet kreditorëve dhe në krijimin
e mekanizmave përmes të cilave do të identifikoheshin arsyet e
dështimit dhe ata të cilët kanë keq menaxhuar të i ndalohet
menaxhimi i ndërmarrjeve tjera.
Pas përfundimit të këtij kursi, studenti pritet që të jetë në gjendje të:
Njohin legjislacionin vendor dhe ndërkombëtar në të drejtën e
falimentimit;
Analizojë praktikat e falimentimit në vend;
Krahasojë praktikat e falimentimit në vende tjera;
Vlerësojë se kur një kompani duhet të futet në procedurë të
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falimentimit;
Caktojë prioritetet e kreditorëve që do të përmbushen sipas kategorisë
së rendit vijues në të gjitha rastet e likuidimit;

Literatura Bazë:

-Prof. Dr. Mazllum Baraliu “E Drejta Biznesore”, Prishtinë 2010.
-Ligji nr. 2003 / 4 pёr Likuidimin dhe Riorganizim in e Personave
Juridik në Falimentim
-Ligji nr. 02/l-115 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit për Likuidimin dhe Riorganizimin e Personave Juridik në Falimentim
-Ligji nr. 04/-l-035 për Riorganizimin e Ndërmarrjeve të caktuara dhe
pasurisë së tyre
-USAID, Programi për Përmbarim dhe Legjislacion Komercial, Manual Trajnimi, Shoqëritë tregtare, 2014
8.5.3. Klinika Juridike
II

Literatura plotësuese:
-The Law of Insolvency, Professor Ian F Fletcher, Sweet & Maxwell,
2014
-Principles of Corporate Insolvency Law, Roy Goode, Royston Miles
Goode, Sweet & Maxwell, 2011
UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Parts One and
Two (2004)
UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Three (2010)
UNCITRAL Legislative Guide on Insolvency Law, Part Four (2013)
-Riza Smaka, E drejta Biznesore, Universiteti Ilira Prishtinë-Tiranë
2008
-Omar, Paul J. International Insolvency Law: Themes and
Perspectives. Ashgate Publishing (2008)
-Blum, Brian. Bankruptcy and Debtor/Creditor Examples and
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Explanations, 5th Edition. (January 12, 2010).
F-rey, Phyllis and Sindney K. Swinson. Introduction to Bankruptcy
Law. West Publishing (Apr 12, 2006).

8.5.3. Klinika juridike II

8.5.4.Politikat
Kriminale

Qëllimi kryesor i lëndës Klinika Juridike Penale është që t’i aftësoj
studentë të interpretojnë dispozitat ligjore dhe të zgjidhin problemet e
ndryshme ligjore nëpërmjet shqyrtimit të rasteve të ndryshme në
lëmin e të drejtës penale. Po ashtu në këtë lëndë studentëve do të ju
ofrohen njohuri të përgjithshme lidhur me shkathtësitë gjyqësore dhe
artikulimin e argumenteve juridike në formë të shkruar. Puna në klasë
do të konsistojë në shpjegimin koncepteve të përgjithshme për
analizën e fakteve, interpretimin ligjor, zgjidhjen e problemeve ligjore
dhe shkathtësive gjyqësore nëpërmjet shqyrtimit dhe studimit të
rasteve të ndryshme në lëmin e të drejtës penale.
-Kodi i Penal i Kosovës 2012.
-Funk, Markus, Doracaku për Shkathtësi Gjyqësore, 2006 që mund të
shkarkohet
në
ueb
faqen
vijuese
http://www.shppk.org/docs/trial_skills.pdf ;
-Vendimet e gjykatave të Republikës së Kosovës në lëmin penal;
- Vendimet e gjykatave të EULEX-it, që mund të shkarkohen edhe në
ueb
faqen
vijuese
http://www.eulexkosovo.eu/en/judgments/index.php;
- Sahiti, Ejup, E drejta e procedurës penale, Universiteti i Prishtinës
Fakulteti Juridik, Prishtinë, 2005;
-Murati, Rexhep, Rishikimi i procedurës penale për shkak të provave
dhe fakteve të reja, Universiteti i Prishtinës, Prishtinë, 2006.
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8.5.4.Politikat Kriminale
Lënda Politika Kriminale ka për qëllim që studentëve të fakultetit
Juridik t’iu ofrohen njohuri të përgjithshme, do të kenë mundësi të
mësojnë më detajisht për masat teorike dhe praktike që ndërmerren në
shoqëritë bashkëkohore me qellim të parandalimit dhe luftimit të
kriminalitetit në shoqëri. Para trajtimit të këtyre masave, ata do të
njoftohen për veprimet dhe mendimet politik- kriminale lidhur me
parandalimin e kriminalitetit që janë paraqitur në formacionet e
ndryshme ekonomiko shoqërore.
Kështu do të mësojnë për pikëpamjet dhe reagimet ndaj kriminalitetit
në bashkësinë primitive, shoqërinë skllavoproanre, periudhën
mesjetare, në kohën e re dhe në periudhën bashkëkohore. Më pastaj
do informohen për rolin e organeve të judikaturës dhe legjislacionit
penal në parandalimin e kriminalitetit. Më konkretisht do të njohtohen
për rolin e policisë, prokurorit public, gjykatës dhe organeve për
ekzekutimin e sankcioneve penale. Kurse në rrafshin e legjislacionit
penal do të trajtohet ndikimi i Kodit Penal, Kodit të Procedurës
Penale dhe Ligjit mbi Ekzekutimin e Sankcioneve Penale, në
parandalimin dhe luftimin e kriminalitetit. Po ashtu në kuadër të kësaj
lëndë do të trajtohen format dhe bartësit e prevencionit të
kriminalitetit. Kështu si forma të prevencionit do të studiohen
prevencioni i përgjithshëm social, prevencioni i posaçëm social dhe
prevencioni individual. Ndërsa prej bartësve të parandalimit të
kriminalitetit do të trajtohet, familja si bartësi kryesor, shkolla,
mjedisi dhe lagjja, etj.
Literatura Bazë:
-Prof.dr. Vesel Latifi: Politika kriminale, Prishtinë, 2010.
-Prof.dr. Ismet Elezi, prof.dr. Vasilika Hysi, Politika Penale, Tirane,
2001
-Prof.dr. Millan Millutinoviq: Politika Kriminale (botim në gjuhën
shqipe), Prishtinë.
Literatura Plotësuese:
-Joanna Beata Banach- Gutierrez and Christofer Harding, EU
Criminal Law and Policy, Values, Principals and Methods, Routledge
New York 2017.
- Prof.dr. Rexhep Gashi : Ekzekutimi i dënimit me burgim në Shqipëri,
Prishtinë, 2001.
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213

5.3 DIZAJNIMI I SOFTUEREVE - (BA)
5.2.1. Të dhënat themelore për programin e studimit (te plotësohen te gjitha fushat)
Përshkrimi (emërtimi) i programit akademik

Dizajnimi i Softuereve

Niveli i kualifikimit sipas NQF

6 , BA

(me shkurtesat BA, MA, PhD, program i
doktoratës, kurs universiteti, certifikatë apo
diplomë profesionale)
Shkalla akademike ose emri i diplomes i Baçelor në Shkencat Kompjuterike
shkruar ne formën e plotë dhe në formën e me koncentrim në :
shkurtuar
Dizajnimi i Softuereve

(B.Sc)

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area 11.3
Codes (ESAC)
Profili i programit akademik (specializimi)

Dizajnimi i Softuereve

Periudha minimale e studimeve

3 Vite (6-Semestra)

Target grupi

Studentët të cilët kanë mbaruar shkollën e
mesme dhe kanë interes në Softuere

Forma
e
studimeve
(rregullt, Rregullt
korospondencë, distance learning etj.)
Numri i kredive ECTS (total dhe për vit)

Total 180 ECTS / 60 ECTS për Vit

Modulet / Lëndët(emërtimet)

Semestri I
Hyrje ne informatike
Matematike I
Hyrje ne Programim
Media e re dhe multimedia
IT dhe Ndermarresia
Anglisht per shkenca kompjuterike I
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Hyrje ne rrjeta

Semestri II
Algoritmet dhe strukturat e te dhenave
Hyrje ne web gjuhet dhe teknologjite
Matematike Diskrete
Sisteme operative
sistemeve

dhe

menaxhimi

I

Protokollet e internetit
Anglisht per shkenca kompjuterike II
Interaksioni njeri -kompjuter
Semestri III
Inxhinjeringu softuerik dhe menaxhimi i
projekteve
Sistemet e databazave
Programim i orientuar ne objekte
Web dizajni
Machine Learning
Anglisht per shkenca kompjuterike III
3D modelim dhe animacion

Semester IV
Grafika kompjuterike
imazheve
Databaze e avancuar
Zhvillimi i avancuar i web
- 215 -

dhe

procesimi

i

Metoda kerkimore
Dizajnimi sistemeve te informacionit
E-Biznesi
Marketingu online

Semester V
Inteligjenca artificiale
Zhvillimi i lojerave
Kompjutimi Cloud
Projekt
Takimet dhe negociatat
Sigurimi i cilesise se software
Interneti i gjesendeve

Semester VI
Kompjutimi mobil
Siguria ne –IT
Sistemet e shpërndarë
Thesis

Numri i vendeve per studim

200 studentë

Personi i autorizuar per programin studimor

Dr.Sc. Samedin Krrabaj

Personeli permanent shkencor/artistik Dr.Sc. Ercan Canhasi
personneli (numri per kategori te stafit)
Dr.Sc. Samedin Krrabaj
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Dr.Sc. Xhevahir Bajrami
Dr.Sc. Malush Mjaku
Dr.Sc. Naim Baftiu
PhD.C. Zirije Hasani
PhD.C. Dhurate Hyseni
PhD.C. Betim Maloku
PhD.C. Agon Koka
MSc. Ilir Murturi
MSc. Selman Jagxhiu
Pagesa

Sipas Rregullores së Universitetit

5.2.2 Arsyeshmeria e programit për tregun e punës (te ofrohen fakte për hulumtimet e
tregut te punës);
Aktualisht nuk ka hulumtime të rëndësishme të tregut lidhur me rëndësinë e tregut të punës
të këtij programi studimor. Sidoqoftë, ekziston një vlerësim i sektorit të teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit (TIK) në Kosovë, me kërkesë të USAID / Kosovë. Sipas USAIDit, shkollat inxhinierike në Kosovë mund të kenë bazat, por shumë prapa ofrojnë aftësi të
teknologjisë për punë. Bazuar në analizën e tyre, vetëm sektori i TI-së aktualisht ofron
vetëm pak ndikim të mundshëm ekonomik, por TIK është një sektor premtues me një
ndikim të madh në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Kosovës. Ekziston një numër i madh i
kompanive në Kosovë dhe në rajon që përdorin përpunimin e të dhënave dhe teknologjinë e
informacionit. Prandaj, ky program i studimit synon t'i ofrojë këto kompani dhe shoqëri në
përgjithësi, stafin profesional në mënyrë që t'i bëjë ata konkurruese me kompani të
ngjashme evropiane dhe në mbarë botën.
Në Kosovë ekzistojnë 3 ofrues të shërbimeve të internetit (ISP): IPKO, Kujtesa dhe PTK. Ka
edhe shumë kompani të TIK që veprojnë në Kosovë, disa nga ato më të mëdha me 50+
punonjës janë (Gjirafa, Inc, 3CIS, Comtrade, Komtel, iSoft, Ipko, Rrota, Kaktus, ProNet, Rrota,
LogicPlus, Microsoft, Kujtesa, Ati -Kos). Duket se kufizimet kryesore për këtë sektor janë
edukimi dhe trajnimi; përmirësimet në kapacitetin rregullator të telekomunikacionit;
sipërmarrje të fortë të sektorit dhe aftësi afariste. Është e njohur se këto kompani kanë
shumë mangësi kryesisht në lidhje me stafin profesional. Një nga arsyet mund të gjendet në
programet e dobëta inxhinierike që ofrojnë nga universitetet aktualisht në Kosovë.
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Në Kosovë ka disa universitete (publike dhe private) të cilat ofrojnë programe të ndryshme
në Shkencat Kompjuterike dhe Teknologjisë. Universiteti i Prishtinës (Fakulteti Matematik
dhe Fakulteti Teknik) ofron dy programe kryesisht të orientuara në softuer. Fakulteti Teknik
siguron gjithashtu një program të ri në Mechatronic, por të gjitha këto programe janë vetëm
pjesërisht të ngjashme me programin tonë të propozuar.
Universitetet kryesore private që ofrojnë programe në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji
janë UBT (Universiteti për Biznes dhe Teknologji), AAB-Riinvest si dhe Iliria. Megjithëse
programet e këtyre universiteteve janë në disa marrëdhënie me disa universitete nga jashtë
(rasti UBT), nuk ka tregues për ndonjë arritje të madhe në lidhje me tregun e punës dhe
nevojat e shoqërisë. Kjo para së gjithash sepse programet nuk plotësojnë kërkesat e tregut
të punës.
Sipas USAID-it, shkollat inxhinierike në Kosovë mund të kenë bazat, por shumë prapa
ofrojnë aftësi të teknologjisë për punë. Bazuar në analizën e tyre, vetëm sektori i TI-së
aktualisht ofron vetëm pak ndikim të mundshëm ekonomik, por TIK është një sektor
premtues me një ndikim të madh në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Kosovës. Prandaj,
ky program i studimit synon t'i ofrojë këto kompani dhe shoqëri në përgjithësi, stafin
profesional në mënyrë që t'i bëjë ata konkurruese me kompani të ngjashme evropiane dhe
në mbarë botën.
5.2.3 Krahasueshmeria ndërkombëtare e programit;
Konform Marrëveshjes se Bolonjës dhe në përputhje me standardet evropiane të cilësisë
Në frymën e misionit dhe vizionit të Universitetit Publik të Prizrenit, dhe në bazë të
specifikave të programit te Shkencave Kompjuterike,
Sigurimi i studimeve të cilësisë të bazuar në praktikat më të avancuara ndërkombëtare është
objektivi kryesor i këtij Fakulteti. Procesi për arritjen e këtij objektivi realizohet duke u
ndërtuar mbi Marrëveshjen e Bolonjës, standardeve evropiane të cilësisë, dhe
institucioneve tjera akademike ndërkombëtare. Plani i Studimit i Fakultetit të Shkencave
Kompjuterike është harmonizuar me planet studimore të këtyre universiteteve: Universiteti
Kingston, Universiti Teknik i Vjenes, Universitetit Johannes Kepler në Linz, Imperial College
në Londër, si dhe Universitetit të Teknologjisë se Muenchenit.

Për krahasueshmërinë lokale të programit është marrë në konsiderate Universiteti Publik i
Prishtines, Gjilanit , si dhe programet e Shkencave Kompjuterike në Kolegjin AAB , UBT dhe
Iliria.
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Ka disa Universitete dhe Kolegje në Kosovë të cilat ofrojnë programe të ngjashme në
Shkenca Kompjuterike , por asnjëri prej tyre nuk ofrojnë një përqendrim(specializim) të
duhur , si Universiteti i Prizrenit .
Universiteti i Prishtinës ( FSHK si dhe FIEK - Departamenti i Shkencave Kompjuterike ) ofron
Programin Bachelor në Shkenca Kompjuterike , por me një Curriculum të vjetër dhe me
njohuri të përgjithshme dhe pa ndonjë fushë të përqendrimit (specializimit) .
Universiteti i Gjilanit (Fakulteti i Shkencave Kompjuterike) është i vetmi Fakultet Publik në
Kosovë, i cili ofron Programin e Shkencave Kompjuterike me dy specializime të ndryshme
(Web Design dhe Informatikë në Ekonomi).
Asnjë nga institucione private si AAB , UBT-së dhe Iliria nuk ofrojnë specializimeve në Web Design e as Informatikës në Ekonomi .
Prandaj programet e Shkencave Kmpjuterike të ofruara në Universitetin e Prizrenit janë të
vetmet programe të tilla në Kosovë , dhe janë risi në shoqërinë e Kosovës . Për një
krahasueshmëri më të detajuar shiko tabelën e mëposhtme1
5.2.4 Grupi (target) qe i dedikohet programi;
Të diplomuarit e programit "Dizajni Softuerik" pritet që të punësohen para se gjithash në
sektorin e zhvillimit të softuereve në pozita drejtuese të cilat kërkojnë një kombinim të
njohurive të specializuara dhe interdisiplinore. Keta student jane te përgatitur mirë per të
gjitha fazat e zhvillimit të softuerit. Ata mund të punojnë si analistë sistemesh, projektuesi
web, në sistemet e modelimit dhe implementimit, si dhe software-inxhinierik dhe
menaxherë projektesh. Ata gjithashtu mund të pozicionohen në shumë pozita të zhvillimit
dhe menaxhimit të bazës së të dhënave. Edhe interneti dhe zhvillimi i celularit janë të
përshtatshme pasi ka shumë kurse të lidhura.

1 Per programet e Universitetit shiko linqet e meposhtme:
https://tiss.tuwien.ac.at/curriculum/
http://www.kent.ac.uk/courses/undergraduate/
www.upgj.org , www.universitetiaab.com

- 219 -

5.2.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit
(misionit);
Misioni i këtij programi studimi është që të promovojë studimin e Shkencave Kompjuterike
në bazë të procesit të Bolonjës, programet evropiane dhe përvojën e tyre. Këto programe
garantojne se studentët tanë do të jenë specialist në fushën e shkencës kompjuterike, me
fokus kryesor në Software Design.

5.2.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve (përshkrimi i shkurte i programit/ 710 fjali);
Përmes këtij programi, Fakulteti i Shkencave Kompjuterike të Universitetit Publik të Prizrenit
ofron njohuri mbi shkencën bazë dhe të avancuar dhe sfidat teknologjike në fushën e
shkencave kompjuterike dhe zbatimin e tij në IT-industriale. Duke ditur se inxhinierët në
kohën moderne duhet të jenë në gjendje për të zgjidhur çështjet shumë më komplekse, për
të hartuar dhe për të zbatuar paketa softwarike, për të hartuar dhe zbatuar zgjidhje të
rrjetit, ose për të përmirësuar teknologjite e informacionit, ky program bachelor mbulon
teknikat që do të ndikojne ne rritjen e produktivitetit në zhvillimin e softuerit dhe të
teknologjisë së informacionit. Programi në këtë mënyrë ofron trajnim i cili mbulon çdo fazë
të ciklit të jetës softwarike. Metodat e mësimdhënies dhe të nxënit të përdorura në program
janë të përshtatura posaçërisht për nevojat e studenteve per pune.

5.2.7. Rezultatet e pritura të mësimit (te numërohen se paku 7-10 kompetenca dhe
kualifikime, njohuri dhe shkathtësi);
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat dhe njohuritë e
nevojshme nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të
aplikojnë njohuritë e fituara përmes tre viteve të studimit, me qëllim që të zhvillojnë,
zbatojnë dhe përparojnë drejt studimeve master brenda një vendi ose jashtë vendit.
Me përfundimin me sukses të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, studentët do të jenë në
gjendje të:
Demonstroni rrjedhshmëri dhe kompetencë në një gjuhë programimi të orientuar nga
objekti.
Identifikimi dhe analizimi i kërkesave dhe specifikimeve për problemet informatike dhe
planet e strategjive për zgjidhjen e tyre.
Krahasoni dhe vlerësoni zgjedhjet e projektimit dhe algoritmeve të përdorura për të zgjidhur
problemet e informatikës.
Punoni në mënyrë efektive si një individ nën drejtimin dhe si anëtar i një ekipi.
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Zbatoni konceptet, parimet dhe teoritë relacionale të bazës së të dhënave për hartimin dhe
krijimin e sistemeve të informacionit.
Zbatoni konceptet dhe parimet e sistemit operativ dhe arkitekturës kompjuterike në
zgjidhjen e problemeve në kontekstin e sistemeve kompjuterike.
Aplikoni njohuri për konceptet dhe parimet e rrjetëzimit për zgjidhjen e problemeve që
lidhen me sistemet kompjuterike në rrjet.
Komunikoni probleme teknike dhe zgjidhje për një sërë audiencash.

5.2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale te studimit;
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, në përputhje me planin e studimeve, përdor një
kombinim të aspekteve teorike dhe praktike mësimore. Shumica e leksioneve janë të
përbëra kryesisht nga pjesa teorike, si dhe pjesën praktike që mbahet në laboratorët tanë.
Studentët janë të rekomanduar që nga përfundimi i vitit të dytë akademik të aplikojnë për
përvojat praktike të fushës së tyre në institucionet dhe organizatat (ose për të përzgjedhur
një projekt në semestrin e pestë), të cilat janë relevante për zbatimin e njohurive teorike
dhe praktike.
Për lidhje të hollësishme midis pjesës teorike dhe praktike të studimit shih tabelën më
poshtë:

Universiti
Prizrenit
Fakulteti

i Teori (Ligjerata)

Fakulteti
i
Shkencave
Kompjuterike

Fusha
1 Teknologjite e 300
ore
(Programi)
Informacionit
kontakti ne Vit
dhe
700 ore mesimi
Telekomunikim
ne Vit
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Praktike
(Laborator)

300 ore kontakti
ne Vit
800 ore mesimi
ne Vit

30 ECTS / Vit

30 ECTS / Vit

5.2.9 Llogaritja e ECTS-ve;
Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, studimet Bachelor do të jenë 6 semestra (3 vjet),
me një program i cili ofron një total prej 180 ECTS-ve dhe rreth 4500 orë mësimore për
kurset. Pas diplomimit jepet titulli Bachelor i Shkencave (B. Sc).
Formula e llogaritjes është bazuar në shumën e orëve të leksioneve, orëve Laboratorike si
dhe studimit të Pavarur (shih më poshtë)
𝐸𝐶𝑇𝑆 =

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦 + 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠2
25

5.2.10. Puna praktike – internshipi (te dëshmohet përmes marrëveshjeve valide me
partneret e biznesit
Ne jemi duke u përpjekur të bashkëpunojmë me disa kompani të zhvillimit të softuerit
(Rrota, Virtuo, Komtel, Asseco, Pronet ...), Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës (PTK),
kompanitë e shërbimeve të internetit (Ipko, Kujtesa) si Meridian LLC
Shumica e këtyre kompanive janë të gatshme të bashkëpunojnë me Universitetin e Prizrenit
dhe tashmë kanë dhënë një angazhim verbal.

5.2.11. Plani i hulumtimeve për programin/ programet ne vlerësim;
Për këtë program studimi kërkimi është një pjesë e rëndësishme. Një plan i detajuar me
fokuset kryesore dhe fazat e zbatimit është një proces i vazhdueshëm dhe në bashkëpunim
të ngushtë me departamentet e reja që do të krijohen. Megjithatë, tendenca është për
hulumtime në fushën e:
Data Science dhe apliki i ti ne industri
Perpunimi i gjuhes natural me aplikim ne gjuhen Shqipe
2 OtherActivities jane: koha e konsultimeve , Koha e Provimit, Pergatitjet si dhe Aktivitetet
tjera te studenteve.
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Optimizimi i problemeve të zgjidhjes së problemeve
Roli i aplikimit të teknologjive softuerike në shoqëri
5.2.12. Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve;
Për kandidatët që aplikojnë për këto programe studimore, do të organizohet një test
pranimi në lëndët që kanë të bëjnë me programin (Matematikë dhe IT-Bazike), siç
parashikohet në rregulloren e Universitetit. Nëse Komisioni i angazhuar për rekrutimin e
Studentëve të rinj 'mendon se ai / ajo plotëson kushtet sipas rregullave të rekrutimit, fillon
faza e regjistrimit e ndërmarrë nga Zyra e Shërbimit të Studentëve.
Nëse kandidati paraqet sukses të shkëlqyer (nota mesatare e shkollës së mesme 4.5) ai / ajo
do të pranohet pa provim pranues.
5.2.13. Pasqyre e programit (te plotësohen te gjitha fushat):
Plani Studimor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike miratohet nga Senati i Universitetit
Publik të Prizrenit, sipas propozimit të Këshillit të Fakultetit, siç parashikohet në statutin e
Universitetit.
Programet e studimit që çojnë te dhënia e titullit të Bachelor i Shkencave në Shkenca
Kompjuterike reflektohen në mbledhjen e kredive sipas Sistemit Evropian të Transferit të
Kredive (ECTS), për të marrë një diplomë universitare (180 kredite).
Shuma e kredive dhe mënyra e mbledhjes janë të varura nga kurrikulat e miratuara dhe të
publikuara. (shih Programet).
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Viti I
Semestri I

Ore/Jave

Nr.

O/E

Lenda

L

U

ECTS

Ligjerues

1

O

Hyrje ne informatike

2

2

6

Dr. Samedin Krrabaj

2

O

Matematike I

2

2

6

Dr.
Avdulla
Zejnullahu

3

O

Hyrje ne Programim

2

2

6

Dr. Ercan Canhasi

4

O

Media e re dhe multimedia

2

2

6

Dr.PhD.C.
Hulaj

5

Z

IT dhe Ndermarresia

2

2

6

Dr. Edmond Beqiri

6

Z

Anglisht
per
kompjuterike I

shkenca 2

2

6

Dr. Hamide Begaj

7

Z

Hyrje ne rrjeta

2

2

6

Dr. Vehbi Sofiu

Gjithsejt

Astrit

30

Semestri II
1

O

Algoritmet dhe strukturat e 2
te dhenave

2

6

Dr.Ercan Canhasi

2

O

Hyrje ne web gjuhet dhe 2
teknologjite

2

6

Dr.C Zirije Hasani

3

O

Matematike Diskrete

2

2

6

Dr.
Avdulla
Zejnullahu

4

O

Sisteme operative dhe 2
menaxhimi I sistemeve

2

6

Dr. Arsim Susuri

5

Z

Protokollet e internetit

2

2

6

Dr.C Astrit Hulaj

6

Z

Anglisht
per
kompjuterike II

shkenca 2

2

6

Dr. Kadri Krasniqi
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7

Z

Interaksioni
kompjuter

njeri

- 2

2

Gjithsejt

6

Dr.Xhevahir Bajrami

30

Viti II
Semestri III

Ore/jave

Nr.

O/E

Subject

L

U

ECTS

Ligjeruesi

1

O

Inxhinjeringu softuerik dhe 2
menaxhimi i projekteve

2

6

Dr. Malush Mjaku

2

O

Sistemet e databazave

2

2

6

Dr.C. Zirije Hasani

3

O

Programim i orientuar ne 2
objekte

2

6

Dr. Ercan Canhasi

4

O

Web dizajni

2

2

6

Dr.C Zirije Hasani

5

E

Machine Learning

2

2

6

Dr. Xhevahir Bajrami

6

E

Anglisht
per
kompjuterike III

shkenca 2

2

6

Dr. Hamide Begaj

7

E

3D modelim dhe animacion

2

6

Dr. Xhevahir Bajrami

2

Gjithsejt

30

Semester IV
1

O

Grafika kompjuterike
procesimi i imazheve

2

O

3

O
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dhe 2

2

6

Dr. Xhevahir Bajrami

Databaze e avancuar

2

2

6

Dr. Samedin Krrabaj

Zhvillimi i avancuar i web

2

2

6

Dr.C. Zirije Hasani

4

O

Metoda kerkimore

2

2

6

Dr. Malush Mjaku

5

Z

Dizajnimi
sistemeve
informacionit

te 2

2

6

Dr. Fesal Baxhaku

6

Z

E-Biznesi

2

2

6

Dr. Naim Baftiu

7

Z

Marketingu online

2

2

6

Dr. Vehbi Sofiu

Gjithsejt

30

Viti III
Semestri V

Ore/Jave

Nr.

O/E

Subject

L

U

ECTS

Ligjerues

1

O

Inteligjenca artificiale

1

1

3

Dr. Xhevahir Bajrami

2

O

Zhvillimi i lojerave

1

2

4

MSc. Selman Jagxhiu

3

O

Kompjutimi Cloud

1

2

5

Dr. Arsim Susuri

4

O

Projekt

0

1

12

PhD.C. Zirije Hasani
PhD.C.
Dhurate
Hyseni
PhD.C.
Betim
Maloku
PhD.C. Agon Koka
MSc. Ilir Murturi
MSc. Selman Jagxhiu

5

Z

Takimet dhe negociatat

2

2

6

Dr. Vehbi Sofiu

6

Z

Sigurimi i cilesise se software

2

2

6

Dr. Malush Mjaku

7

Z

Interneti i gjesendeve (IOT)

2

2

6

To be decided

Gjithsejt

30

Semestri VI
1
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O

Kompjutimi mobil

2

2

6

Dr. Arsim Susuri

2

O

Siguria ne –IT

2

2

6

Dr. Naim Baftiu

3

O

Sistemet e shpërndarë

2

2

6

To be decided

4

O

Thesis

2

2

12

All

Gjithsejt

30

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes:
Qëllimi i këtij kursi është të japë studentëve një: Hyrje në konceptet
themelore të shkencave kompjuterike: Encoding të të dhënave dhe
informacionit (ASCII, Unicode), sistemet e numrave (decimal, binar,
hexadecimal, oktal), hardware (nga arkitektura Neumann) software, bazat e
gjuhëve të rrjeteve dhe programimit.

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
Pas kursit, secili student pritet të jetë në gjendje të:
praktikë dhe përdorim (ASCII, Unicode), sistemet e numrave (decimal, binar,
1O1. Hyrje hexadecimal, oktal)
ne
informatike përshkruaj hardware (nga arkitektura Neumann)
keni një pasqyrë të softuerëve të ndryshëm
keni një pasqyrë mbi bazat e rrjeteve dhe gjuhëve të programimit.

Metodat e mësimdhënies dhe mësimit:
Ky modul mësohet përmes një serie leksionesh javore dhe seancave
laboratorike.
Rezultatet e mësimit arrihen përmes një kombinimi të leksioneve, punës
praktike të mbikëqyrur dhe studimit / praktikës së pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit:
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50% nga 2 laboratorë. Projekte dhe 50% Provim përfundimtar.
Mjet konkretizimi / IT:
Office 2013, Visual Studio, Software Simulimi për qarqet digjitale

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur.
Koha totale e studimit të modulit, klasa dhe koha e pavarur e studimit: 150
orë.

Literatura.
Moriss M. Mano, Digital Design, ISBN-10: 0131989243
Dr. Agni H. DIKA, Qarqet Kompjuterike Kombinuese, UP, Prishtinë
J. Glenn Brookshear Computer Science-An Overview, 9th Edition Addison
Wesley Longman, 2007
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Objektivi i ketij kursi eshte qe tju jep studenteve njohuri themelore ne
logjiken matematikore (deklarimet dhe logjiken e atributeve), funksionet
formale, Moduloaritmetike, identifikimet e (pseudo-) numrave kryesore
(Fermat, Carmichael, ...), faktorizimi, zhvillimi ne seri dhe baza grafike
kompjuterike.
1O2.
Matematik
aI

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
kuptojë dobine praktike te matematikes ne shkenca kompjuterike
te ketë njohuri bazë në logjikën matematikore dhe te analizes te jete në
gjendje të përdor formula të matematikës, në mënyrë për të zgjidhur
problemet në shkenca kompjuterike (programimit)
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore dhe zgjidhjen
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e problemeve.
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te ligjëratave, të
drejtuara edhe me punën praktike dhe studimore / praktika e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
20% Coursework and 80% Provimi Final.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur. Total
koha e studimit moduli, klasa dhe koha e pavarur studimi: 150 orë.
Literatura.
Matematika 1, Isak Hoxha
Depends from professor
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i kursit është t'u ofrojë mundësi nxënësve të përcaktojnë, kuptojnë,
aplikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe krijojnë ide në një spektër të gjerë
konceptesh indiferentë rreth përpiluesit dhe lidhësit në krahasim me
përkthyesin, bazat e programimit procedural klasik si komentet, të dhënat
llojet dhe deklaratat e ndryshueshme, komandat, operatorët, detyra,
strukturat e kontrollit dhe funksionet.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
1O3. Hyrje After the course, each student is expected to be able to:
ne
have an overview in Fundamentals of classical procedural programming such
programim
as comments, data types and variable declarations, commands, operators,
assignments, control structures and functions.
understand Compiler and linker in comparison to the interpreter.
to write a small procedural program
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore dhe
ushtrimeve laboratorike.
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te ligjëratave, të
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drejtuara edhe me punën praktike dhe studimin e pavarur / praktikë.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
40% Ushtrime Lab dhe 60% Provimi Final.

Mjet konkretizimi / IT:
Visual Studio, Java, C++
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur.
Literatura.
H.M. Deitel, P. J. Deitel, How to Program C++, Prentice Hall, Upper Saddle
River, New Jersey, ISBN 0-13-111881-1,
Agni Dika, Bazat e Programimit në C++Universiteti i Europës Juglindore,
Tetovë,ISBN 9989-866-23Java how to program 11th Edition – Dietel and Dietel
A good web site with books and material for Java, can be found:
http://www.freeprogrammingebooks.net/free_ebook_java_free_ebooks_jav
a/index.php

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Hyrje ne Multimedia, Media e re dhe Internet Hypertext, Hypermedia,
sistemet e informacionet web usability color modelet dhe imazhet raster,
vektor diagramet, image compression Audio formats, -teknikat, -compression
1O4. Media Video formats, -teknikat, -kompresimi.
e re dhe
multimedia Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
ketë një vështrim në Multimedia, Media të Reja dhe Hypertext Internet
te kuptojnë dobine praktike te Multimediase
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te jene ne gjendje të përdorin formate image compression Audio, -teknikat,
formate -kompresimin Video, -teknikat, -kompresim.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore dhe
ushtrimeve laboratorike.
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te ligjëratave, të
drejtuar me punën praktike dhe të studimit te pavarur / praktikë.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
20% Ushtrime Labor dhe 80% Provimi Final.
Mjet konkretizimi / IT:
Office 2013, softueri tjetër varet nga ligjëruesi

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur
Literatura.
Nigel Chapman And Jenny Chapman, Digital Multimedia, Wiley, 2009
Myzafere Limani, Bazat e Multimediave, Universiteti i Prishtinës, 2005

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Ne kete kurs studentet do te familjarizohen me insipirimiet, se si idete
gjenerohen, brainstorming. Teorite dhe veglat per mendime kreative, Vizioni,
deklaratat e misionit, analizat personalitetit. Menaxhimi ne IT dhe kompanite
1Z1. IT dhe te reja. Ata do te mesojne me shume per organizata. Kultura e kompanise
Ndermarre dhe sjella organizacionale. Parate. Hyrje ne macro dhe mikroekonomine,
furnizimet dhe kerkesat, si te lexohet nje bilanc.
sia
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
• Shpjegoje se si kreativiteti dhe inovacioni të ndodhë.
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të vlerësojë karakteristikat unike të teknologjisë së lartë dhe IT inovacionit.
• Aplikoje teorinë më të rëndësishme të menaxhimit dhe praktikë për
kërkesat e kompanive të reja.
• Të analizoje llogaritjet e buxhetit dhe të identifikoje çështjet tatimore.
• të vlerësojë elementet e nevojshme për një plan të mirë të biznesit.
•të diskutojë në mënyrë kritike te rrjetit, procedurat dhe perspektivat të cilat
janë të rëndësishme për krijimin e një shoqërie
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Studentët do të pritet të kalojne një total prej 150 orë në modul, duke
përfshirë studimin e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
20 % nga 2 detyrat, 30% nga projektet, dhe 50% nga Provimi Final.

Mjet konkretizimi / IT:
Office 2013,
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur
Literatura.
Mellor, R. B. (2003). Innovation Management. Globe, ISBN 87-7900-196-3;
Kirby, D. A. (2003). Entrepreneurship. McGraw-Hill, ISBN 0-07-709858-7

1Z2.
Anglisht
per
shkenca
kompjuteri
ke I
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Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Studentët do të mësojnë kursin bazik te gjuhes angleze duke praktikuar
shqiptim, shkrim aftësitë, punën në përmirësimin e të dëgjuarit dhe të
kuptuarit ne te folurit anglisht te tyre. Studentët do të studiojnë teknika
bisedimeve dhe praktika me teknika përmes dialogjeve të strukturuara,
improvizimi e dialogut dhe bisedave praktikë ne dyshe.

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
të zgjeroje aftësitë dhe njohuritë e gjuhes angleze në përgjithësi,
të siguroje materiale për studentët për të rishikuar, konsolidimin dhe
zgjerimin ne komandën e tyre të gramatikës angleze dhe fjalorin;
Të zhvillojë aftësitë e leximit të studenteve për t'u mundësuar atyre të cekin
tekstin për idenë kryesore
Të zhvillojnë aftësitë e të dëgjuarit te studenteve për t'u mundësuar atyre të
kuptojnë dhe të aplikojnë informata specifike nga input
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metodat përfshijnë ligjerata dhe praktika të vazhdueshme. Përveç kësaj,
klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punën e kolegëve dhe të
punës në grup. Do të ketë disa projekte individuale dhe grupore të cilat më
pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të përfundojë detyrat individuale
në klasë si dhe detyrat e rregullta formale të shtëpisë
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
50 % nga 2 detyrat dhe 50% nga Provimi Final.
Mjet konkretizimi / IT:
Office 2013, softueri tjetër varet nga ligjëruesi
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur
Literatura.
Viney, P & Viney, K. (1989) Grapevine.. Oxford University Press. Grant, D. &
McLarty, R. (2003) Business Basic. Oxford University Press Greenall, Swan
(1997) Effective Reading. CUP
Depends from the Lecturer

1Z3. Hyrje Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
ne rrjeta
Objketivi i ketij kursi eshte qe tju jep studenteve njohuri te pergjithshme te
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elementeve primare, standardeve, produkteve, dhe problemet qe luajne rol
ne krijimin dhe operimin e rrjetit. Vec kesaj te kene njohuri te pergjithshme
per rrjete kompjuterike te ndryshme dhe topologjite e rrjetave, bazat e
trasmetmi te dhenave dhe transmetimi I mediave te ndryshme jane te
detalizuar me poshte. Për më tepër, pjesëmarrësit mësojnë TCP / IP
protokollin në krahasim me modelin OSI. Përveç kësaj, bazat switching dhe
routing do të mësohen.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
ketë një pasqyrë të elementeve kryesore, standardet, produktet, si dhe
problemet që luajnë rol në ndërtimin dhe operimin e një rrjeti
të kuptojnë dhe të përdorin rrjetet kompjuterike dhe topologjite e rrjeteve të
ndryshme, të mësojnë të përdorin TCP / IP protokollin në krahasim me
modelin OSI
të kuptojne switching dhe routing.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Ky modul është mësuar me anë të një seri të ligjëratave javore dhe
ushtrimeve laboratorike.
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te ligjëratave, të
drejtuar me punën praktike dhe studimore / praktika e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
40 % nga detyrat dhe 60% nga Provimi Final.

Mjet konkretizimi / IT:
OPNET, PacketTracer
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur
Literatura.
Todd Lammle; Network +; Deluxe Study Guide, 2009
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Shivendra S. Panwar, Shiwen Mao, Jeong-dong Ryoo dhe Yihan Li; TCP/IP
Essentials, Cambridge University, 2004

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Objektivi i ketij kursi eshte qe tju jep studenteve informacione per Hyrje në
strukturat themelore të dhënave: karakteristikat formale te algoritmeve,
identifikimi i efikasitetit, listat lineare, rradhet, staku, algoritmet e sortuara,
algoritmem e kerkimit, hashes, tress, graphs.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
ketë një vështrim mbi strukturat themelore të të dhënave dhe algoritmeve
përdorin listat lineare, radhët e gjata, algoritme e sortuara, algoritme e
kërkimit, pemë, grafikë për të zbatuar programe me algoritme efikase
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
2O1.
Algoritmet
dhe
strukturat e
te dhenave

Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të ligjëratave,
laboratorike, ushtrimeve dhe studimit të pavarur. Studentët pritet të kalojne
një total prej 150 orë në modul, duke përfshirë studimin e pavarur
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
50% nga 2 Lab Projektet dhe 50% Provimi Final.
Mjet konkretizimi / IT:
Visual Studio, C#, Java
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim I pavarur
Literatura.
R. Sedgewick: Algorithms in Java (or C++) , Part 1-5.
Cay Horstmann, “Big Java” (2007) Wiley Press.
How to Program, H. M. Deitel, P. J. Deitel.
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Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Objektivi i ketij kursi eshte tju jep studenteve informacione per Cascading
Style Sheets: dokumente, fonte, tekste, box, selektime dhe specifikime.
Dinamik HTML: Specifikon stilet ne menyre dinamike, kontrollon permbajtjes
ne menyre dinamike, pozicionimi dhe animacioni me JavaScript.
Markup gjuhet: Strukturimi informacionit me XML.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
Hartimi dhe zbatimi i web faqeve duke përdorur (X) HTML, CSS dhe
JavaScript (DHTML) me interaktiv të thjeshtë dhe / ose animacion.
Përdorimi XML dhe CSS për të krijuar web faqe të thjeshtë me Markup që
nuk është HTML.
2O2. Hyrje
Vleresoje web faqet për përdorim me shfletuesit të ndryshme dhe platforma
ne
Web
gjuhet dhe Dallimin në mes të standardeve dhe të vlerësojë rolin e W3C.
teknologjit
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
e
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te ligjëratave, të
drejtuar me punën praktike dhe të studimit te pavarur / praktikë. Një studim
maksimale i pavarur: 90 orë
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
In-course assessment: 50%, Provimi Final 50%

Mjet konkretizimi / IT:
Visual Studio,Java, SQL Server
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur

- 236 -

Literatura.
Teague, J.C. “CSS, DHTML and Ajax”, Peachpit, 2006. and Negrino, T. & Smith,
D. “JavaScript and Ajax for the Web”, Peachpit, 2006. or Powers, S. “Learning
JavaScript”, O’Reilly, 2006.
Meyer, E.A. “CSS Pocket Reference.” O’Reilly (any edition).
Flanagan, D. “JavaScript Pocket Reference.” O’Reilly (any edition).
Yuen, P.K. and Lau, V. “Practical Web technologies.” Addison-Wesley, 2003.

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Arsyetimi matematikor; propozimet; ndarje mohim dhe bashkim; Implikimi
dhe ekuivalenca; tabela për të vërtetën; Kallëzuesit; quantifiers; Zbritja e
natyrshme; rregullat e përfundimit; Metodat e provave; përdorim në të
provuarit e programit; Parimi rezolutë; kërkesa për Prolog. (10 leksione)
Set teori; Paradokse në teorinë e caktuar; Përkufizimi induktiv i përcaktimit
dhe prova me induksion;
Peono postulatet; Lidhjet; Prezantimi I lidhjeve me grafe; Karakteristikat e
lidhjeve;lidhja ekuivalente dhe ndarja; Partial orderings; Posets; Linear and
well-ordered sets; (10 lectures)
2O3.
Matematik
e Diskrete

Graph Theory; elementet e teorise grafe, Euler graph, Hamiltonian path,
trees, tree; traversals, spanning trees; (4 lectures)
Funksionet ; mapimi; injection and surjections; kompozimi I funksioneve;
funksionet inverse; funksionet speciale; Peono postulatet; pigeonhole
principle; recursive function theory; (6 lectures)
Definition and elementary properties of groups, semigroups, monoids, rings,
fields, vector
spaces and lattices; (4 lectures)
Kombinatorika elementare; teknikat e numerimit; recurrence relation;
generating functions; (6 lectures)
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Studenti merr njohuri te detajuar në teorinë e caktuar fillor, teoria e numrit,

- 237 -

logjikës, teknikat e numërimit, teori grafike dhe algoritme dhe do të jetë në
gjendje të përdor atë gjatë zhvillimit te algoritmeve.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metodat mësimore janë një kombinim i ligjeratave, praktikes dhe studimit të
pavarur. Studentët pritet të shpenzojne një total prej 150 orë në modulin
përfshirë edhe studimin e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
50 % nga 1 Projekt dhe 50% nga Provimi Final
Mjet konkretizimi / IT:
Mathematics, Mathlab
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore
Literatura.
1. C.L.Liu, Elements of Discrete Mathematics, second edition 1985, McGrawHill Book
Company. Reprinted 2000.
2. K.H.Rosen, Discrete Mathematics and applications, fifth edition 2003,
TataMcGraw Hill
publishing Company.
Reference Books
3. J .L.Mott, A.Kandel, T.P .Baker, Discrete Mathematics for Computer
Scientists and
Mathematicians, second edition 1986, Prentice Hall of India.
4. W.K.Grassmann and J.P.Trembnlay, Logic and Discrete Mathematics, A
Computer Science
Under development
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Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Objektivi I ketij kursi eshte qe tju jep studenteve informacione themelore
dhe hyrje ne Windows, Unix/Linux poashtu edhe ne Sisteme tjera Operative.
Funksionet e pergjithsme (user interface, machine and peripheral
management etc).
Infrmacione me te gjere per bazat dhe detyrat e rendesishme te sistemit
duke perdorur komandat e rendesishme qe do te paraqiten me detalisht.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
të kuptojë dhe të përdor komandat më të rëndësishme të UNIX
të kuptoje dallimet mes Unix dhe sistemit tjetër operativ
2O4.
Sistemet
Operative
dhe
menaxhimi
i sistemeve

kuptoje bazat e vërteta të arkitekturës së sistemit Unix / Linux
kuptojë detyrat themelore dhe të rëndësishme të administrimit të sistemit
Unix / Linux
të përmbush detyrat themelore në administrimin e sistemit:
përdor fotografi, pajisjet dhe proceset
Administrimi i përdoruesve dhe grupeve
Administrimi i sistemeve fotografike
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinimi te ligjëratave, të
drejtuar edhe me punën praktike dhe studim të pavarur / praktikë. Një
studim maksimal i pavarur: 90 orë
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
2 Course Projekte: 40%, Provimi Final 60%
Mjet konkretizimi / IT:
SOsim dhe programe të tjera në varësi të ligjëruesit
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Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur.
Operating System Concepts : Abraham Silberschatz, Peter B. Galvin , Greg
Gagne 8th Edition
The Official Ubuntu Book (6th Edition) 2011, B.M.Hill, M.Helmke, A.Graner,
C.Burger
A Practical Guide to Ubuntu Linux 3rd Edition (Aug 2010, Prentice Hall),
M.G.Sobell

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Komunikimi bazik optik, Optical routing, Basic wireless communication,
Challenges within IP-routing, Router architecture, Label routing (Multi
Protocol Label switching), Unicast and Multicast Routing, Active Networks,
Overlay networks, Quality of Service (ao. Diffserv, Intserv, RSVP), Demands
from Multimedia applications and possible solutions, Adaption, Challenges
using heterogeneous networks, Core vs. Access networks.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas përfundimit të kursit studenti duhet të jetë në gjendje
2Z1.
Protokollet
e internetit

• njohuri rreth zgjidhjeve të komunikimit ne të ardhmen, rrjeteve optike dhe
pa tel për të ofruar performancë të lartë
• njohuri rreth asaj se si duhet dizajnuar high-end IP routers ne pika të
prezencës (POP) në internet
• të kuptuarit se pse multicast është duke u bërë gjithnjë e më e
rëndësishme së bashku me internet streaming bazuar të ardhmen, dhe
njohja e protokolleve më të rëndësishme multicast
• njohuri për konceptet për të ofruar cilësinë e shërbimit dhe garancive në
internetin e së ardhmes
• njohuri se si Interneti i Gjërave (IOT) do të lejojë njerëzit dhe të gjitha llojet
e gjërave të jenë te lidhur në çdo kohë
• të kuptuarit e kërcënimeve kibernetike dhe malware të avancuara duke u
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përpjekur për të kontrolluar internetin
• njohuri për IPv6 dhe protokolli i së ardhmes Interneti.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metodat mësimore janë një kombinim i ligjeratave, praktikave dhe studimit
të pavarur. Studentët pritet të kalojne një total prej 150 orë në modul, duke
përfshirë studimin e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
1 Course Projekt: 40%, Provimi Final 60%
Mjet konkretizimi / IT:
Softueri i simulimit OMNet

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore
Literatura.

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes

2Z2.
Anglisht
per
shkenca
kompjuteri
ke II

Studentët do të mësojne nivelin intermediate ne kete kurs te anglishtes duke
praktikuar shqiptimin, shkrimin aftësitë, punën në përmirësimin e të
dëgjuarit dhe të kuptuarit e folur anglisht te tyre. Studentët do të studiojnë
teknika te bisedimeve dhe praktikojne këto teknika përmes dialogjeve të
strukturuara, improvizimi e dialogut dhe bisedat praktikë ne dyshe.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
Për të zgjeruar aftësitë dhe njohuritë e studenteve në nivelin Intermediate
anglisht, për të siguruar materiale për studentët për të rishikuar,
konsolidimin dhe zgjerimin komandën e tyre të gramatikës angleze dhe
fjalorin;
Të zhvillojnë aftësitë e të dëgjuarit per t'u mundësuar atyre të kuptojnë dhe
të aplikojnë informata specifike nga input.
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Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metoda e klasës përfshijnë ligjerata dhe praktika të vazhdueshme. Përveç
kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punën e kolegëve dhe
punën në grup. Do të ketë disa projekte individuale dhe grupore të cilat më
pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të përfundojë detyrat individuale
në klasë si dhe detyrat e rregullta formale të shtëpisë
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
50 % nga 2 detyrat dhe 50% nga Provimi Final.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Varet nga profesori

Literatura.
Opportunities Pre-intermediate Language Powerbook
Patricia Reilly, Michael Dean, Anna Sikorzynska , Hanna Mrozowska
New Opportunities Pre-Intermediate Students book
David; Harris, Michael; Sikorzynska, Anna Mower
Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-ShqipAnglisht

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
2Z3.
Interaksioni
njeri
kompjuter
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Zhvillimet në teknologji: Mjedisi workstation p.sh. ekranet, tastiera, pajisjet
pointing, I / O pajisjet e tjera (p.sh. të folurit), përpunimit dhe magazinimit
kërkesat lidhura. Zhvillimet në HCI: makina virtuale, të dhëna command line
(vendos komanda), zgjedhja menu dhe metodat e përzgjedhjes, ndërfaqe
grafike, të folurit, dizajn ekran për futjen e të dhënave intensive, HCIs
inteligjente, persona virtuale (që merren me kompjuter në një realitet

virtual) , koncepti i "të look and feel". Zhvillimi i sistemeve: zhvillimet e reja
(p.sh. HyperText, sistemet e shtyrë ne ngjarje, përdorimi i multimedias),
teknikat e modelimit, implikimi i zhvillimeve të reja në user interfaces.
Aplikimet: Gama e aplikimeve, zgjedhja e HCIs për aplikacione specifike.
Shëndeti dhe sigurisa konsideratat: ergonomi dhe mjedisi përreth, p.sh.
ndriçimit, tapiceri, RSI, implikimet ligjore. Mbështetja HCI për mjedise më
pak të zakonshme: identifikimi i aplikacioneve.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Kjo njësi ka për qëllim të jep studentëve një kuptim të plotë të ndërfaqes se
njeriut me kompjuter (HCI), dhe pjesa që luan në ndërtimin e softuerit që
është i përshtatshëm për përdorim, tërheqëse, efikase dhe efektive.
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë në gjendje
të:
Përshkruaje zhvillimet HCI-te lidhura me aplikimin e tyre
Përcaktoni çështjet që kanë të bëjnë me një HCI zgjedhur
Zhvillojë dhe vlerësojë një prototip HCI.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e të mesuarit do të vlerësohet nga metoda të vlerësimit (ICA) nëkurs të bëra nga kohë e kufizuar ushtrimeve dhe detyrave të përcaktuara
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlerësimi in-kurs do të bazohet në tri detyra të caktuara (80%) dhe një kohë
të kufizuar ushtrimin (20%) të kryera gjatë gjithë vitit.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim I pavarur

Mjet konkretizimi / IT:
Varet nga profesori

Literatura.
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B. Shneiderman, "Designing the User Interface", Addison Wesley Longman,
ISBN 0201694972
B. Laurel, "The Art of Human-Computer Interface Design", Addison
Wesley,ISBN 0201517973.
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Objektivi i ketij kursi eshte qe te prezantoje aspektet teknike, organizative,
dhe ekonomike te inxhinjeringut softuerik. Modelet e strukturuara
organizative te zhvillimit te softuereve jane realizuar nga process models, sic
jane modeli ujevare, modeli spiral dhe procesi unified. Ne termet e
aspekteve teknike te inxhinierise softuerike gjenerata e sistemeve te
orientuar ne objekte dhe modelimi i tyre jane fokusuar. Me shume fokusimi
do te behet ne Analizen, Planifikimin , Implementimin , Faktoret e projekteve
softuerike , Proceset Unified, Hyrje ne UML ,Analiza e kerkesave, Planifikimi i
sistemit, Implementimi i sistemeve te orientuar ne objekte. Metodat e
testimit te sistemit, Sherbimi i dergimit, Mirembajtja,kualiteti i sigurimit te
softuerit.Definimi i projektit, -planifikimi, - kontrolla, -perfundimi, Menaxhimi
i projekteve -Tools Claim Management, Rast studimi.
3O1.
Inxhinjering
u softuerik
dhe
menaxhimi
i projekteve

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë në gjendje
të:
të shpjegojne dhe të aplikojnë një gamë të gjerë të koncepteve nga inxhinieri
software, që përfshin të gjitha aspektet e procesit inxhinieri software
Të jenë në gjendje të njohin, të përcaktojne, dhe e bëjnë përdorimin korrekt
të pranuara në përgjithësi terminologjisë inxhinieri software.
Kanë përvojë për të punuar si një anëtar i një ekipi në një projekt inxhinieri
software
Kanë përvojë të aplikojne një seksion kryq përfaqësues të teknikave
inxhinierike softerike
Jenë në gjendje të krijojnë dhe të përdorin planifikimin, analizën kërkesat,
analiza domain dhe objekte të projektimit dhe të kryejë ato në kodin.
Të jetë në gjendje të dokumentojë të gjitha fazat e proceseve të zhvillimit të
softuerit.
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Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të ligjëratave,
mësime dhe studim të pavarur (punë) të projektit.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në module, duke përfshirë
punën e projektit.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Prjektet e dergura 40 (%)
Detyra te vazhdueshme: 10 (%)
Provimi Final 50(%):
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Visual Studio, C#, Java, UML, SQL Server etc
Literatura.
I. Sommerville, Software Engineering, Addison Wesley; 8 edition (May 25,
2006)
Book 1: B. Boehm, R. Turner, Balancing Agility and Discipline: A Guide for the
Perplexed, Addison-Wesley Professional; 1st edition (August 15, 2003)
Book 2: Jacobson Ivar, Booch Grady, Rumbaugh James: The unified software
development process, Addison-Wesley, 1999

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i kursit është që të japë studentëve një koncept themelore të
3O2.
Sistemeve të Menaxhimit të Databazes, strukturat e të dhënave dhe modele
Sistemet e të të dhënave, nivelet arkitektonike, relacionale, bazat e të dhënave
databazave relacionale Algjebra, Integriteti i databazes, normalizimi, përpunimi
transaksion, Bazat e të dhënave te Shpërndarë, te dhënat e sigurimit
Studentet duhet të mësojnë njohuri themelore në teorinë e bazës së të
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dhënave; duke i dhënë bazat teorike dhe dobi praktike të teknologjive ne
bazë të të dhënave.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
praktikë dhe të përdorin njohuritë themelore në teorinë e bazës së të
dhënave
kuptojnë dobite praktike të teknologjive te bazës së dhënave
përdorin një koncept themelor të Sistemeve të Menaxhimit të Databazes,
strukturat e të dhënave dhe modeleve të të dhënave relacionale, bazat e të
dhënave, normalizimi, përpunimin e transaksionit
të zbatojë një projekt praktik bazës së të dhënave
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i ligjëratave,
ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. Ky modul do të përfshijë
ligjërata dhe të punojnë në grupe të vogla për ushtrime të lidhura
strukturuara, së bashku me seminare te duhura kompjuterike duke përdorur
një tutorial SQL interaktive. Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë
në module, duke përfshirë studimin e pavarur
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Coursework 50% , Provimi Final 50%
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur

Mjet konkretizimi / IT:
SQL Server/Oracle
Literatura.
Database Solutions – A step-by-step guide to Building Databases/ Carolyn
Begg and Thomas Connolly, Addison Wesley / ISBN : 0321173503
Oracle SQL and PL/SQL Handbook/ Palinski. Addison Wesley 2002/ISBN:0- 246 -

201-75294-8/
Fundamentals of Database Systems / Elmasri & Navathe, Addison Wesley,
1999.
Database Modeling and Design, Fifth Edition: Logical Design (The Morgan
Kaufmann Series in Data Management Systems) by Toby J. Teorey
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i kursit është që të jep studentëve një bazë të koncepteve klasave:
objektin, atributet, metodat, përfaqësimi i llojeve, abstrakti i te dhënave,
kontrollin e fushës së atributeve (të dhënave anëtare) dhe mesazhe
(funksione anëtare) në një klasë, ndërtuesve dhe Destruktori, trashëgimi, të
detyrueshme, funksionet dinamike virtuale dhe polymorfizmi, parametra te
bazuar ne lloje (templates)
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë në gjendje
të:
Asimilojne dhe të përdorin konceptet themelore të programimit objectoriented

3O3.
Programimi Përdorni një metodë të projektimit te programimit object-oriented
i orientuar
Komponentët e sistemit
ne objekte
Ripërdorimi parimeve te programimit object-oriented
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:

Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të ligjëratave,
ushtrimeve punëtori, tutorialeve dhe studim të pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
In-course detyrat do te bazohen ne dy provime (60%) projekti (40%) te
kompletuar gjate vitit.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur
Mjet konkretizimi / IT:
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Visual Studio, Java

Literatura.
D. Parsons, "Object-Oriented Programming", Letts Educational, ISBN
0826454283
Shaw, "Java Simplified", A.D.R.(1999) ISBN 1901197883

Short description of the content
Qëllimi i kursit është që të jep informacion në lidhje me studentët:
• Dokumente të strukturuara, konceptet themelore të gjuhëve markup,
• meta-gjuhë për përcaktimin gjuhë markup duke përdorur shembullin e
XML
• XML përkufizimi lloji i dokumentit (DTD), duke bërë dallimin "të mirëformuar" / "të vlefshme"; Koncepti namespace (hapësira)
• Përpunimi i dokumenteve XML me XSL: XSLT Processing Model, fletë stili
XSLT, tiparet e gjuhës XSLT, duke përfshirë strukturat e kontrollit, recursion,
templates parameterized, sorting / grupimi, XSL-FO

3O4. Web
• Përdorimi i XPath për të identifikuar pjesët e dokumentit: konceptet
Dizajni
(shprehjet rrugë, funksionet), të përdorura në stili XSLT
• Hyrje në XML Schema: pasqyrë, krahasimi me DTDs

• Përmbledhje e TV standarde për përpunimin e të dhënave XML në një
gjuhë programimi universale: analizë gramatikore e të dhënave XML, modele
të ndryshme të përpunimit
• API SAX (arkitektura, qasja mbajtës, përdorimi tipik)
• API DOM (Arkitektura, navigacion përmes një pemë DOM, krijimin dhe
manipulimin pemë DOM)
• përdorimi i fletëve stil XSLT nga një gjuhë universale programimit,
parameterization e stilit, transformimi i pemëve DOM
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• Shembuj të aplikimit XML nga fusha të ndryshme (p.sh. multimedia,
komunikime mobile, formate shkëmbimin e të dhënave, grafikë vektoriale)
Expected learning aims and outcomes
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
ketë një pasqyrë në Dokumentet strukturuar, konceptet themelore të
gjuhëve markup,
ketë një pasqyrë të TV standarde për përpunimin e të dhënave XML në një
gjuhë programimi universale
të shkruaje një aplikim të vogël XML nga fusha të ndryshme (p.sh.,
multimedia komunikimit celular, formate të shkëmbimit të të dhënave,
grafikë vektoriale)
Evaluation methods and passing criteria;
50% course work dhe Provimi Final 50%
teaching and learning methods;
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i ligjëratave,
ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. Studentët pritet të kalojnë
një total prej 150 orë në module, duke përfshirë studimin e pavarur
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
60 ore mesimore , dhe 90 ore studim i pavarur.
Mjet konkretizimi / IT:
Java, CSS, .NET, Ajax
basic Literatura to be used in each module

Literatura.
PHP and MySQL Web Development, prej Luke Welling, Laura Thompson
Learning PHP, MySQL, and JavaScript (1st Edition), prej Robin Nixon. O'Reilly
& Associates, 2009
Head First Ajax, prej Rebecca Riordan, O'Reilly & Associates, 2008.
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Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Në këtë kurs, ju do të mësoni në lidhje me disa nga teknikat e të mësuarit e
makinës më të përdorura gjerësisht dhe të suksesshme. Studentët do të kenë
mundësinë për të zbatuar këto algoritme me veten, dhe për të fituar praktikë
me ta. Studentët do të mësojnë disa duart-në praktike trukedhe teknika që
ndihmojë të merren me algoritme të mësuarit për të punuar mirë. Ky është
një "applied" klasë e të mësuarit makine, dhe ne theksojmë intuitën dhe
know-how per të mësuar algoritme dhe për të punuar në praktikë, në dallim
nga dervatet ne matematike.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet

3Z1.
Machine
Learning

Studentet duhet të jenë të njohur dhe të aftë me programimin, algjebrën
lineare (matrica, vektorët, shumëzimit matrice-vektor), dhe probabiliteti
bazë (variablave të rastit, pronat bazë të probabilitetit). Njohuri themelore
(derivatet dhe derivatet e pjesshme), do të jetë e dobishme dhe do të japë
studentëve intuitat shtesë në lidhje me algoritme, por nuk është e
nevojshme për të perfunduar plotësisht këtë kurs.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i ligjëratave,
ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. Studentët pritet të kalojnë
një total prej 150 orë në module, duke përfshirë studimin e pavarur
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
50% course work dhe Provimi Final 50%
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
60 ore mesimore , dhe 90 ore studim i pavarur.
Mjet konkretizimi / IT:
Java, Prolog, Python
Literatura.

3Z2
Anglisht
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Pershkrimi i shkurter i permbajtjes

per
shkenca
kompjuteri
ke III

Studentët do të mësohen në nivelin e lartë të gjuhës angleze duke praktikuar
shqiptim, aftësitë e shkrimit, punën në përmirësimin e të dëgjuarit dhe të
kuptuarit e te folurit anglisht e tyre. Studentët do të studiojnë teknika
bisedimeve dhe praktikojne këto teknika me anë të dialogut të strukturuar,
improvizimi e dialogut dhe bisedave praktikë ne palë.
Literatura.
Opportunities Intermediate Student book, Michael Harris
Opportunities Intermediate Language Powerbook, Michael Dean, Elizabeth
Sharman, Anna Sikorzynska and Hanna Mrozowska
Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori Anglisht-ShqipAnglisht

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë në gjendje
të:
• Të fitojnë njohuri të avancuara te Përgjithshëme anglisht.
• Ato do të jenë në gjendje të aplikojnë aftësitë e leximit, për të interpretuar
tekstin për konkluzione, qëndrime dhe stilet, për të nxjerr një përfundim
kuptime nga konteksti, për të zhvilluar studentët avancuar aftësive për të
shkruar për të mundësuar ata që të përgjigjen në të dhëna aplikuar
informacion për një detyrë të caktuar, për të nxjerrë, për të zgjedhur, të
përmbledhë informacionin në një sërë aktivitetesh të shkruarit, si ese,
artikuj, raporte;
• Të zhvillojë nivelin e përparuar në aftësitë e të dëgjuarit dhe për të
mundësuar atyre të kuptojnë dhe të aplikojnë informata specifike nga input;
për të zhvilluar studentët 'aftësitë e të folurit për të mundësuar atyre që të
përdorin gjuhën e përgjithshme, shoqërore dhe profesionale, për të
negociuar, raport, shpjegojnë, përmbledhë dhe të zhvillojnë një diskutim;
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metodat përfshijnë ligjeratat ne klasë dhe praktika të vazhdueshme. Përveç
kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punën e kolegëve dhe
të punës në grup. Do të ketë disa projekte individuale dhe grupore të cilat
më pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të përfundojë ne menyre
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individuale në klasë detyrat si dhe detyrat e rregullta formale të shtëpisë
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Projekti ne grup 50% , Provimi: 50%
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur
Literatura.
Viney, P & Viney, K. (1989) Grapevine.. Oxford University Press. Grant, D. &
McLarty, R. (2003) Business Basic. Oxford University Press Greenall, Swan
(1997) Effective Reading. CUP

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë mundësi nxënësve të përcaktojnë,
kuptojnë, aplikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe krijojnë ide për një spektër të
gjerë të koncepteve indiferentë rreth Modelimit dhe Animimit. Kjo lëndë
mëson bazat 3D si dhe trajtimin e programeve 3D. Termat dhe teknikat
teknike përshkruhen dhe transferohen në përdorim praktik duke modeluar
objekte 3D. Pas formimit të një objekti, bëhet teksti (është përkufizimi i
sipërfaqes së objektit).

3Z3.
3D
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
modelimi
dhe
Pas kursit, secili student pritet të jetë në gjendje të:
animacioni
Keni një pasqyrë mbi Modelimin dhe Teknologjinë e Animimit
aplikoni këto teknologji për të modeluar objekte 3D

për të zbatuar një animacion të thjeshtë brenda programit 3D
Metodat e mësimdhënies dhe mësimit:
Rezultatet e të nxënit do të arrihen përmes një kombinimi të leksioneve,
projekteve individuale dhe studimeve të pavarura
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit:
100% Projekt individual
Mjet konkretizimi / IT:
Java, Mthlab, CAD
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
• 30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur.
Letërsi.
Ablan, D. (2005) Inside Lightwave 9 - Signature. Chicago, USA
The Art of 3D Computer Animation and Effects, Isaac Kerlow

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i kursit është që të jep informacion në lidhje me studentët per bazat
e grafikes kompjuterike: pasqyrimin tubacionin, modelimin gjeometrik,
koordinimin e sistemeve dhe transformimeve, ndriçimin dhe mbrojtjen nga
drita, hartë me cilësi
Bazat e përpunimit të imazhit: Digjitalizimi dhe marrja e mostrave teorema,
gri dhe ngjyra imazhet (modele me ngjyra), sekuenca imazhi, operacionet
pikë (shkallë, Plains), filtra në domenin hapësinor dhe frekuenca, nxjerrja ne
funksion, segmentimit dhe klasifikimi i imazhit

4O1.
Grafika
kompjuteri Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
ke
dhe
procesimi i Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do të jenë në
gjendje të:
imazheve

• Kuptojnë dhe bëjnë dallimin në mes të parimeve dhe teknikave të fushat e
kompjuterike Grafika dhe të Digital Image Processing kryesore.
• Demonstrojnë të kuptuarit të, dhe kompetenca në, zbatimin e këtyre
parimeve
• Kuptojnë se si Computer Graphics dhe Digital Image Processing janë
aplikuar në të vërtetë, aplikimet moderne.
• Zbatimi i procedurave të ndryshme të përpunimit të imazhit të tilla si
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shkallë, rotacionit, përkthimi dhe filtrimin.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit do të arrihet nga një kombinim i ligjeratave dhe
seminareve. Studentët do të pritet për të kalojne një total prej 150 orë në
modulin duke përfshirë studimin e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
40% Coursework, 60% Provimi Final
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur
Mjet konkretizimi / IT:
Mathlab, Java, Open Source

Literatura.
Foley J.D. and Van Dam, A., Fundamentals of Interactive Computer Graphics,
Revised Edition, Addison Wesley Publishing, 1984.
Fundamentals of Computer Graphics, Peter Shirley, Michael Ashikhmin,
Steve Marschner
Image Processing: The Fundamentals by Maria Petrou

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Ky kurs ofron karakteristika më të përparuara të bazave të të dhënave të
projektimit, administratës, dhe aplikimeve. Temat përfshijnë modelimin e
4O2.
avancuar e të dhënave dhe të projektimit, zbatimit, skriptimin e bazës së të
Databaze e dhënave, transaksionin e bazës së të dhënave, të sigurisë bazës së të
avancuar
dhënave, mirëmbajtjen bazës së të dhënave, dhe depo të dhënave. Për më
tepër ky kurs siguron përdorimin e të dhënave të avancuara në Dynamic Web
Aplikacionit.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
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Studentet duhet të jenë në gjendje të kuptojnë dhe të përshkruajnë modelet
aktuale bazës së të dhënave dhe teknologjive. Për të hartuar dhe zbatuar
zgjidhje të bazës së të dhënave relacionale për aplikimet e përgjithshme. Për
të zhvilluar Scripts bazës së të dhënave për manipulim të të dhënave dhe
administrimin e bazës së të dhënave. Për të kuptuar dhe për të kryer detyrat
e përbashkëta të administratës se databazes, të tilla si monitorimi bazës së të
dhënave, akordimi performancës, transferimi i të të dhënave, dhe të sigurisë.
Për të kuptuar konceptet dhe praktikat e magazinës së të dhënave dhe OLAP.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metodat mësimore janë një kombinim i ligjeratave, ushtrimeve
laboratorike/praktike pune e bazuar ne studim të pavarur. Gjatë këtij kursi
secili student duhet të shfajësoj tre ushtrime të vogla laboratorike. Studentët
do të pritet për të shpenzuar një total prej 150 orë në modulin përfshirë
studim të pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
30% nga 3 Lab. Projektet , 30 % Gjysem Provimi 40% Provimi Final.
Mjet konkretizimi / IT:
SQL Server / Oracle , Visual Studio, MySQL

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur
Literatura.
Database Modeling and Design, Fifth Edition: Logical Design (The Morgan
Kaufmann Series in Data … by Toby J. (2011)
Database Administration: The Complete Guide to DBA Practices and
Procedures (2nd Edition) (Addison-Wesley Professional 2012)

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
4O4.
Metodat e Natyra e hulumtimit: Çfarë është hulumtimi? Roli i mbikëqyrësit. Përzgjedhja
kerkimit
Tema dhe qëllimi. Rëndësia e teorisë dhe lidhjet në mes teorisë dhe
praktikës. Fizibilitetit dhe vlera. Implikimet organizative, ligjore, sociale dhe
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etike.
Kërkimi Literatura: Planifikimi dhe ndërmarrja e një kërkim letërsisë.
Research approaches: Objektivat e Kërkimit, metodologjisë, koncepteve
mbështetje teorike, Kuadri. Filozofi të ndryshme kërkimore, induktive dhe
deduktive qasje kërkimore. Hulumtimi kuantitativ dhe kualitativ, etj
Metodat e mbledhjes së të dhënave dhe analizës: Teknikat për mbledhjen e
të dhënave primare duke përfshirë vëzhgimin, grupet e fokusit, (strukturat,
gjysmë të strukturuara) intervistave dhe pyetësorëve. Burimet e të dhënave
dytësore. Teknikat e analizës kuantitative (p.sh. teknikat grafike dhe
statistikore) dhe teknikat cilësore (p.sh. përputhen model dhe ndërtimin
shpjegim
Prezantimi i gjetjeve të hulumtimit: strukturën disertacion. Inkuadrim
kontekstin akademik. Konventa për citim dhe citate. Stilin e të shkruarit.
Reflektim kritik, analiza kritike, argumenti dhe qartësia e mendimit.

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Zgjidh dhe justifikojë një temë kërkimore.
Formulimi i strategjive për hulumtim të suksesshëm në një shumëllojshmëri
të settings.
Zgjidhni të shfrytëzoni metodat e duhura hulumtuese në mënyrë efektive për
të mbledhur të dhëna për të përmbushur dy kërkesat akademike dhe
organizative. Komunikoni rezultatet e hulumtimit në një mënyrë të
përshtatshme.
Menaxhon një projekt kërkimor dhe të kuptojnë teknikat përkatëse dhe
mjetet e nevojshme në mënyrë që të sjellë atë në sukses në kohë dhe brenda
kufijve të çmimeve.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të ligjëratave,
ushtrimeve seminarit, aktiviteti në bazë të grupit dhe studim të pavarur
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
In-course assessment: 100%
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Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore mesimore dhe 90 ore mesim i pavarur.
Literatura.
Cornford, T. & Smithson, S. (2005), Project Research In Information Systems:
A Student's Guide, Macmillan
Core Text: Sharp, J.A., Peters J and Howard, K. (2002), The Management of A
Student Research Project, Third Edition (Gower)
Recommended Reading:
Creswell, J. W. (2002), Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed
Methods Approaches, Sage.

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i këtij kursi është t'i bëjë studentët të aftë të identifikojnë nevojat e
klientëve dhe t'i mësojnë ata të komunikojnë me klientët potencialë
informacione rreth produkteve dhe shërbimeve. Kurset përfshijnë studimin
në fushat e hulumtimit të marketingut, marrëdhëniet me publikun, sjelljen e
konsumatorit dhe marketingun ndërkombëtar. Individët duhet të zhvillojnë
aftësi krijuese, analitike dhe udhëheqëse për të funksionuar në këtë fushë

4Z1.
Marketingu
Online

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
Pas kursit, secili student pritet të jetë në gjendje të:
organizojnë dhe planifikojnë fushata efektive reklamuese duke përcaktuar
kërkesën publike për shërbime dhe produkte.

Metodat e mësimdhënies dhe mësimit:
Rezultatet e të nxënit do të arrihen përmes një kombinimi të leksioneve,
projekteve individuale dhe studimeve të pavarura
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Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit:
50% nga projekti individual dhe 50% provimi përfundimtar
Mjet konkretizimi / IT:
Varet nga Profesor
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
• 30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur.

Literatura:
The McGraw-Hill 36-Hour Course: Online Marketing (McGraw-Hill 36-Hour
Courses) by Lorrie Thomas
Marketing in the Age of Google: Your Online Strategy IS Your Business
Strategy by Vanessa Fox
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes:
Trendet në bizneset e fokusuara në konsumatorë, përfshirë tregjet e
grumbulluara, shitjet me pakicë, marketingun e partnerëve, bizneskonsumatorin dhe marketingun viral.
Arkitekturat e serverit dhe shpërndarjes duke përfshirë sigurimin,
transmetimin dhe balancimin e ngarkesës.

4Z2.
Biznesi

Trendet në konvergjencë duke përfshirë implikimet e pajisjeve mobile,
E- televizive interaktive dhe shpërndarjen në shumë platforma.
Çështjet e integrimit, menaxhimin e përmbajtjes dhe standardet XML.
Krijimi i një dyqani në internet duke përdorur një nga mjediset e tregtisë
elektronike të pritur, duke përfshirë menaxhimin e përmbajtjes dhe ndjekjen
e përdoruesve.
Studime të rasteve për ndërmarrjet e suksesshme dhe të pasuksesshme dhe
bizneset e vogla që identifikojnë arsyet teknike, të tregut dhe të njerëzve për
sukses. Mësoni nga dështimi.
Çështjet sociale, ligjore dhe etike të biznesit elektronik.
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Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
Për përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje
të:
Vlerësoni teknologjitë, komponentët dhe trendët e teknologjisë duke
përfshirë sigurinë, standardet dhe CRM që lejojnë krijimin dhe shpërndarjen
e bizneseve elektronike dhe sistemeve të biznesit elektronik.
Krijoni dhe menaxhoni një dyqan të prototipit të e-tregtisë duke përdorur
mjete on-line brenda një ambienti të pritur.
Analizoni mundësitë teknike dhe pengesat për krijimin e bizneseve
elektronike.
Aplikoni mjete dhe teknika të përshtatshme për të hartuar një arkitekturë të
e-biznesit.
Kuptojnë në detaje çështjet sociale, ligjore dhe etike të biznesit on-line.
Metodat e mësimdhënies dhe mësimit:
Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të leksioneve,
ushtrimeve të seminareve, punës praktike laboratorike, aktivitetit grupor dhe
studimit të pavarur. Leximi i drejtuar dhe një studim i rasteve të mëdha do të
përdoren për të mbështetur procesin e të mësuarit.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit:
100% lëndë mësimore,

Mjet konkretizimi / IT:
Varet nga Profesor
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
• 30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur.
Literatura:

Kalakota, R. and Robinson, M., (July 1999) E-Business, (Addison Wesley
Longman Publishing Co) ISBN: 0201604809
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Reynolds J, (October 2000), The Complete E-Commerce Book: Design, Build &
Maintain a Successful Web-based Business, CMP Books; ISBN157820061X

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes

Kjo është një hyrje në teorinë dhe praktikën e inteligjencës artificiale.
Mbulon fusha të tilla si arsyetimin nën pasigurisë, të mësuarit, gjuha
natyrore, vizion dhe robotikë.
Kursi gjithashtu shpjegon disa nga idetë më të fundit në këtë fushë, duke
memory-bounded search, global ontologies, dynamic belief networks, neural
nets, inductive logic programming, computational learning theory dhe
reinforcement learning.

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
5O1.
Inteligjenca
artificiale

Ky kurs do t'ji përgatisë studentet për të kuptuar se si AI mund të përdoret
në punën tuaj, dhe do ti përgatisë për të marrë kurse të avancuara dhe të
fillojnë të punojnë në projekte kërkimore AI. Një tjetër objektiv është që të
sigurojë nxënësit me përvojë duke përdorur teknika AI. Drejt këtij qëllimi,
studenti do të ketë edhe mundësinë për të programuar varietet të teknikave
AI, si dhe për t'u përqëndruar në një projekt AI gjatë një pjesë të
konsiderueshme të kursit.
Deri në fund të kursit, studentet duhet të ken njohuri të përgjithshme për AI.
Studentet duhet të jenë në gjendje të njohin kur teknikat AI janë të
nevojshme për të zgjidhur një problem.

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:

Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të ligjëratave,
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projekteve individuale dhe studim të pavarur.

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Detyrat e shtëpisë dhe detyrat e programimit: 25%
Projekti: 25%
Provimi përfundimtar: 50%
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
15 orë mësimore , 15 orë në laborator dhe 45 orë studim të pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Prolog, Python, Mathlab and Java
Literatura.
Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition), Stuart J. Russell
Artificial Intelligence: A Systems Approach (Computer Science), M. Tim Jones
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes

Ky kurs përmban të gjitha elementet relevante të shpikur dhe të programimit
te një loje 2D.
Temat përfshijnë grafikë 2D, animacion, interaktivitet dhe UI, të shëndoshë,
platformë 2D, collision, AI, scripting, këmbëngulja.

5O2.
Zhvillimi
Lojerave

I
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Ky kurs do të përgatisë studentët që të përdorin mjete të ndryshme dhe
metodat se si të Programohen lojra.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të ligjëratave,
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projekteve individuale dhe studim të pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
100 % Projekti
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
15 orë mësimore , 30 orë në laborator dhe 55 orë studimi të pavarur.
Mjet konkretizimi / IT:
Java , GameMaker 8.1
Literatura.
The Game Maker's Apprentice: Game Development for Beginners by Jacob
Habgood and Mark Overmars
The Game Maker's Companion by Jacob Habgood and Nana Nielsen

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Zhvillimi i aplikacioneve për anën e serverit
Përkufizimi i cloud computing: çfarë është cloud computing, qëllimi, roli dhe
rëndësia, objektivat Sfidat: Menaxhimi i Infrastrukturës, Arkitektura e
aplikimit për cloud, ruajtja e të dhënave, siguria, aspekte të tjera
Karakteristika: vetë-sigurimi i kërkesës, elasticiteti dhe shkallëzueshmëria,
qasja në formë Shërbimet, monitorimi, ndarja e resurseve (bashkimi), etj.
Modelet e shërbimit: IaaS (Infrastruktura si shërbim), PaaS (Platform-si-aService), SaaS (Software-as-a-Service) , XaaS Vështrim i detajuar i IaaS:

5O3. Cloud
Computing • Përmbledhje e koncepteve, perspektiva arkitektonike
• Retë private, re publike, re hibride, cloud virtuale

• Njohja dhe krahasimi i teknologjive më të rëndësishme IaaS
Vështrim i detajuar i PaaS:
• Përmbledhje e koncepteve, perspektiva arkitektonike
• Ndryshimet në modelet e zhvillimit: këmbëngulja e të dhënave: sistemet e
shpërndarjes së skedarëve, ruajtja e pastrukturuar, baza e të dhënave
NoSQL, baza e të dhënave SQL në cloud; Shtrirja e biznesit: Shërbimet e
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internetit, shërbimet REST, mjedisi i runtime të tjera të teknologjisë
• Kuptimi dhe krahasimi i teknologjive kryesore PaaS: Java EE, Azure, Google
App Engine, etj.
Vështrim i detajuar i MSA:
• Përmbledhje e koncepteve, perspektiva arkitektonike
• Modelet e Aksesit, Konceptet e Zhvillimit
• Modelet e biznesit, Cloud Services (lokacioni, shpërndarja e të dhënave,
pasurimi i të dhënave, shërbimet e integrimit, inteligjenca e biznesit etj.).
Modelet e vendosjes
• Retë private, publike, hibride dhe të përbashkëta
• Në lokalet, model të largët, hibrid, pasqyrë e ofruesve
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit;
50% nga 2 laboratorë. Projekte dhe 50% Provim përfundimtar.
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur.

Literatura
1.

Barrie Sosinsky, Cloud Computing Bible, Wiley; 2011.

2.
George Reese, Cloud Application Architectures: Building Applications
and Infrastructure in the Cloud, O'Reilly Media; 2009.

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
5O4.
Projekt

Qëllimi i lëndës është të mësojë studentët të njihen me punën në një ekip, i
cili zgjidh problemet në fushën e specializimit. Pas strukturimit të projektit,
paketat e punës do të shpërndahen mes anëtarëve të ekipit.
Opsionale: bashkëpunimi në një projekt kërkimi dhe zhvillimi industrial
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Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
Nxënësit do të fitojnë shkathtësi të nevojshme kur punojnë në një mjedis
industrial. Nxënësi merr njohuri të hollësishme në Aplikimi i njohurive për
menaxhimin e projektit, Transferimi i njohurive të specializuara brenda një
projekti të aplikuar, Përmbajtja shtesë e mësimdhënies sipas fushës së
veçantë të specializimit.
Metodat e mësimdhënies dhe mësimit:
Metodat e mësimit janë një kombinim i punës praktike të projektit dhe
studimit të pavarur. Gjatë këtij kursi secili student duhet të shfajësojë një
projekt të madh. Nxënësit duhet të shpenzojnë gjithsej 315 orë në modul
duke përfshirë studimin e pavarur.

Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit:
100% nga Projekti`
Mjet konkretizimi / IT:
Zyra, Visual Studio, C #, Java
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
15 orë laborator dhe 300 orë studim të pavarur
Literatura.
Varet nga detyra e projektit

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
5Z1.
Takimet
dhe
negociatat
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Qëllimi i lëndës është që t’i jofroj studentëve informacion në lidhje
me takimet e kursit dhe negociatat synon të pajisë studentët me aftësitë e
nevojshme të kërkuara për planifikimin, organizimin dhe kryerjen e
takimeve në gjuhën angleze.Kjo lëndë ka një fokus të fortë mbi aftësitë e të
folurit, që do të thotë se shumë kohëdo të jetë i përkushtuar për punën në
grupe në të cilat takime do të simuluar.Përveç kësaj, studentët do
të fitojnë fjalorin specifik dhe fraza tipike që përdoret shpesh në takime, si
dhe të dhëna teorike të nevojshme për sukses planifikuar (dhe duke

marrë pjesë në) takime
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Studentët do të fitojnë aftësitë e nevojshme për të negociojë dhe për të
diskutuar në anglisht.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metodat mësimore janë një kombinim i teorisë, punës praktike të projekteve
dhe studimit te pavarur.`
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
100 % Provimi Final
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Office
Literatura.
The Negotiation Fieldbook, Second Edition: Simple Strategies to Help You
Negotiate Everything by Grande Lum
9 Ways to Create a Win-Win Negotiation with Speakers (Meeting Planning)
by Jeff Davidson

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Në këtë kurs studentët do të jenë të njohur me temat e mëposhtme: faktorët
e cilësisë së software, komponentët e sistemit SQA, Zhvillim dhe cilësisë
planet, strategjitë testimi Software, zhvillimin Test-shtyrë, menaxhimit
Konfigurimi
Metrics cilësisë Software
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli studenti do të jetë në gjendje
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të:
5Z2.
Zgjidhni një qasje të përshtatshme për zhvillimin e softuerit dhe të sigurimit
Sigurimi i të cilësisë software (SQA) për situata dhe organizata të ndryshme.
cilesise se
Përdor njohuritë e tij / saj dhe per të kuptuarit dhe siguruar cilësisë për të
software
ndërmarrë një sërë detyrash SQA(p.sh. të zhvillojnë plane të cilësisë apo
vlerësim të cilësisë software duke përdorur metrics)
Diskuton aspektet teorike të SQA pa iu referuar burimeve
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të ligjëratave,
seminareve, ushtrime në klasë dhe studimit të pavarur. Studentët do të
pritet për të shpenzuar një total prej 150 orësh, duke përfshirë studimin e
pavarur
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Punim 50%, Provimi Final: 50%

Mjet konkretizimi / IT:
Varet nga profesori
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore , 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
Literatura.
Galin, D., (2004) Software Quality Assurance - From theory to
implementation (Harlow: Pearson Education Limited)
Gillies, A.,Software Quality: Theory and Management, 2nd ed. (London:
International Thomson Computer Press)
Schulmeyer, G. Gordon and McManus, James I. (Eds) Handbook of software
quality assurance, 3rd ed. (Upper Saddle River, N.J.: Prentice Hall)
5Z3.
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Interneti I
The Internet of Things (IoT) is a course about the new paradigm of objects
gjesendeve
interacting with people, with information systems, and with other objects.
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The course will focus on creative thinking and on hands-on project
development. The students will learn: – IoT concepts – IoT technologies –
Creative thinking techniques – Co-creation techniques This subject does not
have the intention of being a comprehensive course about the technologies
involved in IoT. The focus will be more on the possibilities offered by the
different technologies, and on the creative thinking techniques to find
innovative applications of combinations of such technologies in real-life
scenarios. Several presentations will also be scheduled in which people from
industry will make presentations about selected topics related to the IoT.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
On successful completion of the module, students will be able to:
Explain in a concise manner how the general Internet as well as Internet of
Things
work.
Understand constraints and opportunities of wireless and mobile networks
for Internet of Things. Use basic measurement tools to determine the realtime performance of packet based networks.
Analyse trade-offs in interconnected wireless embedded sensor networks.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Punë individuale dhe grupore
Detyrat, bazuar në studimin e pavarur dhe mbi aktivitetet e seminarit.
Studime te pavaruara 90 ore. Studentët pritet të kalojnë një total prej 150
orë në lende, duke përfshirë studimin e pavarur
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Vlersimi gjat lendes 50%. provimi me liber te hapur 50%
Mjet konkretizimi / IT:
Kodimi, hulumtimit
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
Literatura.
"Internet of Things: A Hands-on Approach", by Arshdeep Bahga and Vijay
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Madisetti (Universities Press)
”Designing the Internet of Things”, Authors: Adrian McEwen, Hakim
Cassimally Publishing: John Wiley & Sons, 324 pages, Dec 9, 2013

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë mundësi nxënësve të përcaktojnë,
kuptojnë, aplikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe krijojnë ide për një spektër të
gjerë të koncepteve indiferentë në lidhje me kufizimet teknike dhe të tjera të
kompjuterëve celularë, Informatikë mobile: informatikë në automjet dhe
informatikë në flotë Portable kompjuterike
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Për përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në gjendje
të:
për të përdorur teknologjinë për t'u lidhur me valë dhe për t'u përdorur në
nivel qendror
6O1.
Kompjutimi
mobil

të vendosura informacion dhe / ose aplikacion software nëpërmjet aplikimit
të vogla, portativ, dhe informatikë pa tel dhe
pajisjet e komunikimit

Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metodat mësimore janë një kombinim i Teorisë, detyrat e shtëpisë dhe
studim i pavarur
Evaluation methods and passing criteria:
Coursework: 50%, Provimi Final: 50%

Mjet konkretizimi / IT:
Varet nga profesori
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
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30 orë mësimore, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
Literatura.
Mobile Computing, Raj Kamal
Mobile Computing Principles: Designing and Developing Mobile Applications
with UML and XML, Reza B'Far

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i kursit është që të japë informacion në lidhje sistemet e
informacionit, bazave të të dhënave dhe të shpërndarë aplikacionet në rrjet
janë bërë të përhapur në botën e sotme tregtare, organizatat dhe individët
njohin rëndësinë e sigurisë për sistemet inxhinierike, funksionimin dhe
administrimin.
Kjo lend kryesisht do të merret me sigurinë e nivelit të aplikimit. Kjo përfshin
çështjet e mëposhtme:
Bazat e kriptografisë
Primitives kriptografike
Protokollet kriptografike
6O2.
Siguria ne – User Authentication
IT
Access Control
Menaxhimi i Sigurimit
Software të Sigurimit dhe Coding Secure
Faktori njerëzor në Siguri
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do të jenë në
gjendje të:
Përdorni metoda dhe algoritme të ndryshme kriptografike
Për të aplikuar nivele të ndryshme të sigurisë dhe protokollet e legalizuara
dhe kontrollin e qasjes.
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Për të zhvilluar algoritme kriptografike të reja
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Rezultatet e mësimit do të arrihet përmes një kombinimi të ligjëratave,
projekteve individuale dhe studim të pavarur
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
50 % Project, 50 % Final Exam

Mjet konkretizimi / IT:
Java
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
Literatura.
IT Security Metrics : A Practical Framework for Measuring Security &
Protecting Data, Lance Hayden
Computer and Information Security Handbook (The Morgan Kaufmann Series
in Computer Security) by John R. Vacca and John R. Vacca

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i kursit është që të japë informacion në lidhje
Emërtimin, Sinkronizimi
Konsistenca dhe përsëritje

6O3.
Sistemet e Faji Sigurimit Tolerancë
shpërndara
OSI-Open Standard Interface, protokollet e rrjetit, Ethernet, fizike dhe
shtresa MAC, të sigurisë e rrjetit dhe sistemeve të shpërndara.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të këtij moduli, studentët do të jenë në
gjendje të:
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Kuptojnë dhe të shpjegojë konceptin e komunikimit
Të kuptojnë dhe shpjegojnë protokollet layered dhe OSI
Kuptojnë dhe të shpjegojë sigurinë e rrjetit
Mëso nga vetë-studim duke përdorur tekstet e kursit dhe të përdorni softuer
mjetet e modelimit
Jepni kontributin tuaj për diskutim mbi aspektet e rrjeteve zonës lokale dhe
të gjerë dhe gjithashtu për diskutim në sistemet e shpërndara
Metodat e mësimdhënies dhe të mësimnxënies:
Metodat e mësimdhënies janë me ligjërata, seminare, ushtrime dhe punë të
animuar.
Studentët do të duhet për të shpenzuar një total prej 150 orë në modulin
përfshirë studim të pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë
Seminar Works: 30% , Final Exam : 70%,
Mjet konkretizimi / IT:
C Language
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
Literatura.
A.Tannenbaum, Distributed Systems: Principles and Paradigms, Pearson 2008
George Colouris, Distributed Systems: Concepts and Design, Addison Wesley,
2005
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5.4. Programi : Teknologjitë e Informaionit dhe Telekomunikimi - BA
Përshkrimi (emërtimi) i programit akademik

Teknologjitë
e
Telekomunikimi

Informacionit

dhe

Niveli i kualifikimit sipas NQF

6 , BA

Shkalla akademike ose emri i diplomes i Baçelor në Shkencat Kompjuterike
shkruar ne formën e plotë dhe në formën e me koncentrim në :
shkurtuar
Teknologjitë
e
Informacionit
Telekomunikimi

(B.Sc)

(me shkurtesat BA, MA, PhD, program i
doktoratës, kurs universiteti, certifikatë apo
diplomë profesionale)

dhe

Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area 11.3
Codes (ESAC)
Profili i programit akademik (specializimi)

Teknologjitë
e
Telekomunikimi

Informacionit

Target grupi

Studentët të cilët kanë mbaruar shkollën e
mesme dhe kanë interes në Teknologji

Periudha minimale e studimeve

3 Vite (6-Semestra)

Forma
e
studimeve
(rregullt, Rregullt
korospondencë, distance learning etj.)
Numri i kredive ECTS (total dhe për vit)

Total 180 ECTS / 60 ECTS për Vit

Modulet / Lëndët(emërtimet)

Semestri I
Matematike 1
Programim
Teknologjia Dixhitale
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dhe

Bazat e bartjes se Informacionit
IT dhe Ndermarrësia
Anglishtja për Shkencat Kompjuterike I
Hyrje në Rrjeta
Semestri II
Algorithmet dhe Strukturat e te Dhenave
Microcontrolleret
Sensoret dhe Interfejset
Arkitektura e Kompjutereve dhe SO
Anglishtja për Shkenc. Kompjuterike II
Hyrje ne Web-Gjuhet dhe Teknologjite
Biznesi Elektronik
Semestri III
Metodat e Transmetimit
Analiza e Orientuar ne Objekte dhe Dizajni
Inxhinieringu Softuerik
Pajisjet Elektronike
Anglishtja për Shkenc. Kompjuterike III
Sistemet Operative
Sistemeve

dhe

Menaxhimi

Semester IV
Teknologjia TCP/IP
Matematika Diskrete
Authentifikimi dhe Kriptografia
Metodat e Hulumtimit
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I

Anglishtja për Shkenc. Kompjuterike IV
Ndërveprimi i njeriut-kompjuter
Web Design
Semester V
Sistemet e bazave te te Dhenave
Siguria ne IT-Rrjetat
Teknologjia e avancuar e IP-ve dhe rrjetave
Mjetet për Siguri ne Internet
Menagjimi Cilesor
Menaxhimi i Informacionit
Finite Automata dhe Gjuhët Formale
Semester VI
Përmbajtja dinamike të Web-Inxhinierisë
Konceptet e Telekomunikacionit Mobile
Cloud computing
Projekti Final

Numri i vendeve per studim

200 studentë

Personi i autorizuar per programin studimor

Dr.Sc. Malush Mjaku

Personeli permanent shkencor/artistik Dr.Sc. Ercan Canhasi
personneli (numri per kategori te stafit)
Dr.Sc. Samedin Krrabaj
Dr.Sc. Xhevahir Bajrami
Dr.Sc. Malush Mjaku
Dr.Sc. Naim Baftiu
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PhD.C. Zirije Hasani
PhD.C. Dhurate Hyseni
PhD.C. Betim Maloku
PhD.C. Agon Koka
MSc. Ilir Murturi
MSc. Selman Jagxhiu
Pagesa

Sipas Rregullores së Universitetit

5.3.2 Arsyeshmeria e programit për tregun e punës (te ofrohen fakte për hulumtimet e
tregut te punës);
Aktualisht nuk ka hulumtime të rëndësishme të tregut lidhur me rëndësinë e tregut të punës
të këtij programi studimor. Sidoqoftë, ekziston një vlerësim i sektorit të teknologjisë së
informacionit dhe komunikimit (TIK) në Kosovë, me kërkesë të USAID / Kosovë. Sipas USAIDit, shkollat inxhinierike në Kosovë mund të kenë bazat, por shumë prapa ofrojnë aftësi të
teknologjisë për punë. Bazuar në analizën e tyre, vetëm sektori i TI-së aktualisht ofron
vetëm pak ndikim të mundshëm ekonomik, por TIK është një sektor premtues me një
ndikim të madh në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Kosovës. Ekziston një numër i madh i
kompanive në Kosovë dhe në rajon që përdorin përpunimin e të dhënave dhe teknologjinë e
informacionit. Prandaj, ky program i studimit synon t'i ofrojë këto kompani dhe shoqëri në
përgjithësi, stafin profesional në mënyrë që t'i bëjë ata konkurruese me kompani të
ngjashme evropiane dhe në mbarë botën.

Në Kosovë ekzistojnë 3 ofrues të shërbimeve të internetit (ISP): IPKO, Kujtesa dhe PTK. Ka
edhe shumë kompani të TIK që veprojnë në Kosovë, disa nga ato më të mëdha me 50+
punonjës janë (Gjirafa, Inc, 3CIS, Comtrade, Komtel, iSoft, Ipko, Rrota, Kaktus, ProNet, Rrota,
LogicPlus, Microsoft, Kujtesa, Ati -Kos). Duket se kufizimet kryesore për këtë sektor janë
edukimi dhe trajnimi; përmirësimet në kapacitetin rregullator të telekomunikacionit;
sipërmarrje të fortë të sektorit dhe aftësi afariste. Është e njohur se këto kompani kanë
shumë mangësi kryesisht në lidhje me stafin profesional. Një nga arsyet mund të gjendet në
programet e dobëta inxhinierike që ofrojnë nga universitetet aktualisht në Kosovë.
Në Kosovë ka disa universitete (publike dhe private) të cilat ofrojnë programe të ndryshme
në Shkencat Kompjuterike dhe Teknologjisë. Universiteti i Prishtinës (Fakulteti Matematik
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dhe Fakulteti Teknik) ofron dy programe kryesisht të orientuara në softuer. Fakulteti Teknik
siguron gjithashtu një program të ri në Mechatronic, por të gjitha këto programe janë vetëm
pjesërisht të ngjashme me programin tonë të propozuar.
Universitetet kryesore private që ofrojnë programe në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji
janë UBT (Universiteti për Biznes dhe Teknologji), AAB-Riinvest si dhe Iliria. Megjithëse
programet e këtyre universiteteve janë në disa marrëdhënie me disa universitete nga jashtë
(rasti UBT), nuk ka tregues për ndonjë arritje të madhe në lidhje me tregun e punës dhe
nevojat e shoqërisë. Kjo para së gjithash sepse programet nuk plotësojnë kërkesat e tregut
të punës.
Sipas USAID-it, shkollat inxhinierike në Kosovë mund të kenë bazat, por shumë prapa
ofrojnë aftësi të teknologjisë për punë. Bazuar në analizën e tyre, vetëm sektori i TI-së
aktualisht ofron vetëm pak ndikim të mundshëm ekonomik, por TIK është një sektor
premtues me një ndikim të madh në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Kosovës. Prandaj,
ky program i studimit synon t'i ofrojë këto kompani dhe shoqëri në përgjithësi, stafin
profesional në mënyrë që t'i bëjë ata konkurruese me kompani të ngjashme evropiane dhe
në mbarë botën.

5.3.3 Krahasueshmeria ndërkombëtare e programit;
Konform Marrëveshjes se Bolonjës dhe në përputhje me standardet evropiane të cilësisë
Në frymën e misionit dhe vizionit të Universitetit Publik të Prizrenit, dhe në bazë të
specifikave të programit te Shkencave Kompjuterike,
Sigurimi i studimeve të cilësisë të bazuar në praktikat më të avancuara ndërkombëtare është
objektivi kryesor i këtij Fakulteti. Procesi për arritjen e këtij objektivi realizohet duke u
ndërtuar mbi Marrëveshjen e Bolonjës, standardeve evropiane të cilësisë, dhe
institucioneve tjera akademike ndërkombëtare. Plani i Studimit i Fakultetit të Shkencave
Kompjuterike është harmonizuar me planet studimore të këtyre universiteteve: Universiteti
Kingston, Universiti Teknik i Vjenes, Universitetit Johannes Kepler në Linz, Imperial College
në Londër, si dhe Universitetit të Teknologjisë se Muenchenit.

Në Kosovë ka disa universitete (publike dhe private) të cilat ofrojnë programe të ndryshme
në Shkencat Kompjuterike dhe Teknologjisë. Universiteti i Prishtinës (Fakulteti Matematik
dhe Fakulteti Teknik) ofron dy programe kryesisht të orientuara në softuer. Fakulteti Teknik
siguron gjithashtu një program të ri në Mechatronic, por të gjitha këto programe janë vetëm
pjesërisht të ngjashme me programin tonë të propozuar.
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Universitetet kryesore private që ofrojnë programe në Shkenca Kompjuterike dhe Teknologji
janë UBT (Universiteti për Biznes dhe Teknologji), AAB-Riinvest si dhe Iliria. Megjithëse
programet e këtyre universiteteve janë në disa marrëdhënie me disa universitete nga jashtë
(rasti UBT), nuk ka tregues për ndonjë arritje të madhe në lidhje me tregun e punës dhe
nevojat e shoqërisë. Kjo para së gjithash sepse programet nuk plotësojnë kërkesat e tregut
të punës.
Sipas USAID-it, shkollat inxhinierike në Kosovë mund të kenë bazat, por shumë prapa
ofrojnë aftësi të teknologjisë për punë. Bazuar në analizën e tyre, vetëm sektori i TI-së
aktualisht ofron vetëm pak ndikim të mundshëm ekonomik, por TIK është një sektor
premtues me një ndikim të madh në zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Kosovës. Prandaj,
ky program i studimit synon t'i ofrojë këto kompani dhe shoqëri në përgjithësi, stafin
profesional në mënyrë që t'i bëjë ata konkurruese me kompani të ngjashme evropiane dhe
në mbarë botën.
Prandaj programet e Sigurisë së Kompjuterit të ofruar në Universitetin e Prizrenit janë të
vetmet programe të tilla në Kosovë dhe janë risi në shoqërinë kosovare. Për krahasim të
detajuar shihni lidhjet përkatëse3.

5.3.4 Grupi (target) qe i dedikohet programi;
Të diplomuarit e programit "Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikimit" pritet që të
punësohen në sektorin e zhvillimit të telekomunikacionit dhe software-ve në pozita
drejtuese të cilat kërkojnë një kombinim të njohurive të specializuara dhe ndërdisiplinore.
5.3.5 Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit
(misionit);
Misioni i këtij programi studimor është të promovojë studimin e Shkencave Kompjuterike
duke u bazuar në vlerat evropiane (procesin e Bolonjës) si dhe programeve dhe përvojës së
tyre. Këto programme janë garancion që studentët tanë do të jenë specialistë në fushën e
Shkencës Kompjuterike, me fokus kryesor në fushen e Informacionit dhe Telekomunikimit.

3 https://tiss.tuwien.ac.at/curriculum/
http://www.kent.ac.uk/courses/undergraduate/
www.upgj.org , www.universitetiaab.com
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5.3.6 Qëllimi dhe profili i programit të studimeve (përshkrimi i shkurte i programit/ 710 fjali);
Teknologjitë e Informacionit dhe Telekomunikacionit nderthuren gjithnjë e më nga shume
në praktikë. Aplikacionet e reja vazhdimisht dalin në ndërfaqet e sigurta te përpunimit të të
dhënave dhe të dhënave të komunikimit: nga zgjidhjet për operatorët e hekurudhave dhe
sistemit te rrugëve, për sigurinë e transferimit të parave elektronike e deri në mbështetjen e
brendshme të pacientëve dhe të moshuarit.
Ndërmarrjet dhe autoritetet janë duke përfituar nga rrjetet gjithnjë e më të shume të
komunikimit si dhe faqet dinamike te internetit, pasi ato janë të nevojshme për aplikimet
web-interaktiv, sistemet e portalit dhe dyqane online.
Programi i studimit u ofron studentëve një perspektivëte re, si edhe ekspertizë teknike me
elemente ekonomike dhe aftësinë për të punuar në një ekip, elemente të cilat janë të
kërkuara jo vetëm në arsim, por edhe në profesion profesional.
5.3.7 Rezultatet e pritura të mësimit (te numërohen se paku 7-10 kompetenca dhe
kualifikime, njohuri dhe shkathtësi);
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat e nevojshme dhe njohuri
nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të aplikojnë
njohuritë e fituara përmes tri viteve të studimit, me qëllim për të zhvilluar, zbatuar dhe
drejtuar drejt studimit Master brenda vendit apo edhe jashtë vendit.
• Studentët do të marrin njohuri të nivelit fillor dhe të mesëm të teknologjive të
telekomunikacionit dhe informacionit; pra, karakteristikat dalluese të këtyre teknologjive,
bazat teknike bazë të këtyre teknologjive dhe përdorimet e këtyre teknologjive.
• Studentët do të marrin njohuri të nivelit fillor dhe të ndërmjetëm të teknologjive të rrjetit
lokal dhe të gjerë të rrjetit me tel dhe tel, mënyrën se si funksionojnë, cilat janë funksionet e
tyre dhe se si ato janë të themeluara.
• Studentët do të kenë një kuptim të informacionit që transportohet në rrjet dhe rëndësinë
e saktësisë dhe sigurisë së tij.
• Studentët do të marrin një njohuri të nivelit fillor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë
konceptet, parimet dhe teoritë e bazës së të dhënave relacionale për hartimin dhe krijimin e
sistemeve të informacionit.
• Studentët do të marrin njohuri të nivelit fillor dhe do të jenë në gjendje të zbatojnë
konceptet dhe parimet e sistemit operativ dhe të pajisjeve (mikroprocesorëve) në zgjidhjen
e problemeve në kontekstin e sistemeve kompjuterike.
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• Studentët do të jenë në gjendje të shpjegojnë teorinë dhe parimet e teknologjive të
informacionit dhe telekomunikacionit.
• Studentët do të jenë kompetentë në praktikat profesionale të lidhura me teknologjitë e
informacionit dhe telekomunikacionit.
Gjatë studimit, studentët do të mbulohen me të gjitha informatat dhe njohuritë e
nevojshme nga teoria dhe praktika. Në këtë bachelor, studentët do të jenë në gjendje të
aplikojnë njohuritë e fituara përmes tre viteve të studimit, me qëllim që të zhvillojnë,
zbatojnë dhe përparojnë drejt studimeve master brenda një vendi ose jashtë vendit.
Me përfundimin me sukses të Fakultetit të Shkencave Kompjuterike, studentët do të jenë në
gjendje të:
5.3.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale te studimit;
Fakulteti i Shkencave Kompjuterike, në përputhje me planin e studimeve, përdor një
kombinim të aspekteve teorike dhe praktike mësimore. Shumica e leksioneve janë të
përbërë kryesisht nga pjesa teorikise, si dhe pjesën praktike që mbahet në laboratorët tanë.
Studentët janë të rekomanduar që nga përfundimi i vitit të dytë akademik të aplikojnë për
përvojat praktike të fushës së tyre në institucionet dhe organizatat (ose për të përzgjedhur
një projekt në semestrin e pestë), të cilat janë relevante për zbatimin e njohurive teorike
dhe praktike.
Për lidhje të hollësishme midis pjesës teorike dhe praktike të studimit shih tabelën më
poshtë:

Universiti
Prizrenit
Fakulteti

i Teori (Ligjerata)

Praktike
(Laborator)

Fakulteti
i
Shkencave
Kompjuterike

Fusha
1 Teknologjite e 300
ore 300 ore kontakti
(Programi)
Informacionit
kontakti ne Vit
ne Vit
dhe
700 ore mesimi 800 ore mesimi
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Telekomunikim ne Vit
30 ECTS / Vit

ne Vit
30 ECTS / Vit

5.3.9 Llogaritja e ECTS-ve;
Në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike, studimet Bachelor do të jenë 6 semestra (3 vjet),
me një program i cili ofron një total prej 180 ECTS-ve dhe rreth 4500 orë mësimore për
kurset. Pas diplomimit jepet titulli Bachelor i Shkencave (B. Sc).
Formula e llogaritjes është bazuar në shumën e orëve të leksioneve, orëve Laboratorike si
dhe studimit të Pavarur (shih më poshtë)
𝐸𝐶𝑇𝑆 =

𝐿𝑒𝑐𝑡𝑢𝑟𝑒 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟 𝐻𝑜𝑢𝑟𝑠 + 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑦 + 𝑂𝑡ℎ𝑒𝑟𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑖𝑒𝑠4
25

5.3.10. Puna praktike – internshipi (te dëshmohet përmes marrëveshjeve valide me
partneret e biznesit
Ne jemi të interesuar për të bashkëpunuar me disa kompani të zhvillimit Softuerik (Rrota,
Virtuo, Komtel, Asseco, Pronet ...), pastaj Posta dhe Telekomunikacioni i Kosovës (PTK),
kompanitë e Shërbimeve të Internetit (Service Provider) siq janë (Ipko, Kujtesa), si dhe
kompani të tjera për biznes siq është Meridian LLC, e.t.j
Shumica e këtyre kompanive janë të gatshme të bashkëpunojnë me Universitetin e Prizrenit
dhe tani më kanë dhënë një angazhim verbal. Një nënshkrim formal i letrës së
bashkëpunimit është bërë tashmë me kompanitë:
• Rrota
• Virtuo
• Meridian
Nënshkrimi i kontratave të bashkëpunimit me kompani të tjera është në proces.

4 OtherActivities jane: koha e konsultimeve , Koha e Provimit, Pergatitjet si dhe Aktivitetet
tjera te studenteve.
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5.3.11. Plani i hulumtimeve për programin/ programet ne vlerësim;
Për këtë të program studimor hulumtimet shkencore janë një pjesë e rëndësishme. Një plan
i detajuar me fokuset kryesore si dhe fazat implementuese është një proces në vazhdim e
sipër dhe në bashkëpunim të ngushtë me departamentet e reja që do të krijohen
5.3.12. Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve;
Për kandidatët që aplikojnë për këto programe studimore, do të organizohet një test
pranimi në lëndët që kanë të bëjnë me programin (Matematikë dhe IT-Bazike), siç
parashikohet në rregulloren e Universitetit. Nëse Komisioni i angazhuar për rekrutimin e
Studentëve të rinj 'mendon se ai / ajo plotëson kushtet sipas rregullave të rekrutimit, fillon
faza e regjistrimit e ndërmarrë nga Zyra e Shërbimit të Studentëve.
Nëse kandidati paraqet sukses të shkëlqyer (nota mesatare e shkollës së mesme 4.5) ai / ajo
do të pranohet pa provim pranues.
2.13. Pasqyre e programit (te plotësohen te gjitha fushat):
Plani Studimor në Fakultetin e Shkencave Kompjuterike miratohet nga Senati i Universitetit
Publik të Prizrenit, sipas propozimit të Këshillit të Fakultetit, siç parashikohet në statutin e
Universitetit.
Programet e studimit që çojnë te dhënia e titullit të Bachelor i Shkencave në Shkenca
Kompjuterike reflektohen në mbledhjen e kredive sipas Sistemit Evropian të Transferit të
Kredive (ECTS), për të marrë një diplomë universitare (180 kredite).
Shuma e kredive dhe mënyra e mbledhjes janë të varura nga kurrikulat e miratuara dhe të
publikuara.
(shih
Programet).
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Viti I
Semestri I
Nr.

Ore/Jave

O/E

Subject

L

U

ECTS

Ligjerues

O

Matematika 1

2

2

6

Dr. Kajtaz Bllaca

O

Programimi

2

2

6

Dr. Ercan Canhasi

O

Teknologji Digjitale

2

2

6

Dr. Samedin Krrabaj

O

Bazat e bartjes se Informacionit

2

2

6

PhD.C.Astrit Hulaj

Z

IT dhe Ndërmarrësia

2

2

6

Dr.Edmon Beqiri

Z

Anglisht për Shkenca Kompjuterike I

2

2

6

Dr.Njomza Bajraktari

Z

Hyrje ne Rrjeta

2

2

6

Dr. Vehbi Sofiu

Gjithsejt

30

Semestri II
1

O

Algoritmet dhe Struktura e të 2 2
dhënave

6

Dr.Ercan Canhasi

2

O

Mikrokontrolleret

2 2

6

Dr.Kajtaz Bllaca

3

O

Senzoret dhe Interfejset

2 2

6

Dr.Xhevahir Bajrami

4

O

Arkitektura
kompjuterike
Sistemet Operative

dhe 2 2

6

Dr.Samedin Krrabaj

5

Z

Anglisht për Shkenca Kompjuterike 2 2
II

6

Dr. Njomza Bajraktari

6

Z

Hyrje në Web
Teknologjitë

dhe 2 2

6

Dr.C Dhurata Hyseni

7

Z

Biznesi elektronik

2 2

6

Dr.Vehbi Sofiu

Gjuhët

Gjithsejt

30
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Viti II
Semestri III
Nr.

Ore/Jave

O/E

Lenda

L

U

ECTS

Ligjerues

O

Metodat e transmetimit

2

2

6

Dr.Malush Mjaku

O

Analiza e Orientuar ne Objekte 2
dhe Dizajni

2

6

Dr.C. Fesal Baxhaku

O

Inxhinieringu Softuerik

2

2

6

Dr.C. Fesal Baxhaku

O

Pajisjet Elektronike

2

2

6

Dr. Mevlan Qafleshi

Z

Anglisht
për
Kompjuterike III

Shkenca 2

2

6

Dr.Njomza Bajraktari

Z

Sistemet
Operative
Menaxhimi I Sistemeve

dhe 2

2

6

Dr. Arsim Susuri

Z

Kerkesat ne Dizajnimin e Sistemit

2

6

Dr.C. Dhurata Hyseni

2

Gjithsejt

30

Semestri II
1

M

Teknologjia TCP/IP

2

2

6

Dr. Malush Mjaku

2

M

Matematika Diskrete

2

2

6

Dr.Xhevahir Bajrami

3

M

Authentifikimi dhe Kriptografia

2

2

6

Dr.C Fesal Baxhaku

4

M

Metodat e hulumtimit

2

2

6

Dr. Malush Mjaku

5

E

Anglisht
për
Kompjuterike 4

Shkenca 2

2

6

Dr.Njomza Bajraktari
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6

E

Ndërveprimi i njeriut-kompjuter

2

2

6

Dr.C. Ramdan Cikaci
Dr. Xhevahir Bajrami

7

E

Web Design

2

2

Gjithsejt

6

Dr.C Dhurate Hyseni

30

Viti III
Semestri V
Nr.

Ore/Jave

O/E

Lenda

L

U

ECTS

Ligjerues

O

Sistemet
Dhenave

te 2

2

6

Dr.Samedin Krrabaj

O

Siguria në IT-Rrjetat

2

2

6

Dr. Naim Baftiu

O

Teknologjia e avancuar e IP- ve 2
dhe rrjetave

2

6

Dr. Malush Mjaku

O

Mjetet për Siguri ne Internet

2

2

6

Dr. Naim Baftiu

Z

Menagjimi Cilesor

2

2

6

Dr. Naim Baftiu

Z

Menaxhimi i Informacionit

2

2

6

Dr. Xhevahir Bajrami

Z

Finite Automata dhe Gjuhet 2
formale

2

6

To be decided

e

bazave

te

Gjithsejt

30

Semestri VI
1

O

Përmbajtja dinamike të Web- 2
Inxhinierisë

2

6

Dr.Zirije Hasani

2

O

Konceptet

2

6

Dr.C. Astrit Hulaj
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e 2

Telekomunikacionit Mobile
3

O

Cloud computing

2

2

6

Dr. Arsim Susuri

4

O

Projekti Final

2

2

6

Te gjith

Gjithsejt

30

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes:
Qellimi i ketij kursi eshte qe tju ofroj studenteve njohuri te
pergjithshme ne logjiken matematikore (deklarimet dhe atributet
logjike), bazat formale, Moduloaritmetike, identifikimi e (pseudo-)
numrave parësore si (Fermat, Carmichael, ...), faktorizimi, zhvillimet
ne seri dhe bazat tek grafika kompjuterike.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
Pas perfunditimit te kursit, cdo student duhet te jete ne gjendje te:

1O1. Mathematike 1

Kuptoje beneficionet praktike te Matematikes ne Shkenca
Kopmjuterike te kete nje pamje te pergjithshme ne njohurite bazike
te logjikes matematikore dhe analitike per te perdorur formulat
matematikore ne kuader te zgjidhjes se problemeve ne shkenca
kompjuterike (programim).
Te mesuarit dhe metodat e saj:
Metodat e te mesuarit jane kombinimet e ligjeratave, praktikave
laboratorike, dhe mesime te pavarur. Gjate ketij kursi cdo student
duhet te kryeje tri ushtrime te vogla laboratorike. Studentet pritet qe
te kalojne nje total nga 150 ore ne modulin duke perfshire edhe
mesimin e pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
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Mathlab
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
100% nga Provimi Final.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studimi i pavarur
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul.
Matematika 1, Isak Hoxha
Mvaret prej profesorit
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Identifikuesit, variablat, konstantet, deklaratë ne detyrë, operatorët
aritmetike, integer, floating point representations, saktësia e
llogaritjeve, shprehjet dhe deklaratat, vargjet, të dhënat, funksionet,
listat. Konstruktet themelore te kontrollit: sekuenca, përsëritjet,
përzgjedhjet, rekursioni, mostra e algoritmeve.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:

1O2. Programim

Programimi Essentials është një modul kryesor në kursin e shkencave
kompjuterike dhe është një parakusht i rëndësishëm për modulet e
tjera të përparuara në programim. Ky modul ka për qëllim për të
futur konceptet e programimit themelor që janë të përbashkëta për
të gjitha detyrat e programimit dhe të zhvillojnë besimin e
studenteve në programet e shkrimit. Me përfundimin e suksesshëm
të këtij moduli, nxënësi do të jetë në gjendje të:
• Për të kuptuar dhe përdorur komponentët themelore të një gjuhë
programimi.
• Definon programimin themelor dhe ndërton programe dhe
struktura të dhënave.
• Rishikimi i algoritmeve abstraksioneve në mënyrë të pavarur ne çdo
mjedis informatike.
• Të ndërmarrë problemin bazë duke perdorur zgjidhjen me teknika
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të përshtatshme.
• Për të dokumentuar kodin burim duke përdorur mjete dhe
procedura të duhura.
• Për të shkruar dhe përdorur teste të përshtatshme për programe
dhe komponente të programit.
• Për të përdorur dokumentacionin e gjuhës dhe të bibliotekës për të
gjetur dhe përdorur objekte të përshtatshme dhe metoda te tyre.
Te mesuarit dhe metodat e saj;
Ky modul është mësuar nëpërmjet një seri të ligjëratave javore,
laboratori dhe zgjidhjen e problemeve ne sesione.
Një sesion "zgjidhja e problemeve" është dhënë me kusht qe çdo javë
për të lejuar studentët të marrin ndihmë me materiale te nevojshme
me kuptim dhe për të inkurajuar ata që të mendojnë përmes
detyrave programore në mënyrë të strukturuar para se të shkruajne
kodin. Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe asaj të pavarur të
studimit / praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e
kontaktit (ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.
Studimi i pavarur / zgjidhja e problemeve ne sesione : 90 orë
Totali kohor i studimit te modulit, klases dhe studimit te pavarur: 150
orë.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi Final.

Mjet konkretizimi / IT:
Java, C++ , Visual Studio
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimre , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studime te pavarur.
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Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul.
•

Robert Sedgewick, Algorithms in C#, 2010

•
Sprankle M (2006). “Problem Solving and Programming
Concepts”. Pearson.
•

Cay Horstmann, “Big Java” (2007) Wiley Press.

•
Paul Vickers, “How to Think Like a Programmer: Problem
Solving for the Bewildered” (2008), CENGAGE Learning.
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Objektivi i modulit është që të marrë kuptim bazë të logjikës binare
dhe zbatimin e saj. Studentët mësojnë përfaqësim numrin binar dhe
përfaqësimin e numrave në mënyra të ndryshme. Rrjetet Logic
shpjegohen dhe të shtrirë në sinkron sistemet sekuenciale logjike
duke futur shteteve (makinë e shtetit).
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet

1O3.
Dixhitale

Studentët do të mësojnë edhe bazat e algjebër Boolean, si dhe
funksionet logjike e variablave n, logjike dhe të qarqeve, shprehjeve
algjebrike e qarqeve logjike. Thjeshtësimet dy algjebrike dhe me
Karnaugh Veitch Diagrami, përfaqësitë e numrave, unsigned, ato
Teknologjia plotësim, plotësim twos, shenjë dhe vlera absolute, pika lundrues.
Shtim në nivel portë (gjysmë kuçedër, adder plotë). Konvertimit mes
binar, decimal dhe heksadecimal. Teknologji CMOS. Flip Flops,
sinkron sistemet vijues logjike. Arkitektura kompjuterike, komanda të
thjeshta assembler.
Pas modulit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
të kuptojnë dhe të përdorin logjikën binare dhe zbatimin e tij
të kuptojnë dhe të përdorin algjebër Boolean, si dhe funksionet
logjike e variablave n, portat logjike dhe qarqeve, shprehje algjebrike
e qarqeve logjike shkruaj komandave të thjeshta assembler
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Ky modul është mësuar nëpërmjet një seri të ligjëratave javore,
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laboratori dhe zgjidhjen e problemeve seanca. Studimi / zgjidhjen e
problemeve seanca e pavarura: 90 orë
Totali kohë studim modul, klasa dhe koha e pavarur studimi: 150 orë.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar.
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Softuerë të ndryshëm të simulimit për qarqet digjitale

literature bazë për t'u përdorur në secilin modul
Lit.
Dr. Agni H. DIKA, Qarqet Kompjuterike Kombinuese, UP, Prishtinë
Moriss M. Mano, Digital Design, ISBN-10: 0131989243
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes (maksimum 5 fjali);
Qellimi i ketij kursi eshte qe te perfitojne njohuri te teknikave
themelore dhe moduli themelor i komunikimit të të dhënave dhe të
dhënat e rrjetit. Pervetesimi i TCP/IP protokolleve me te rendesishme
dhe menyren operative te sistemeve IP routing. Studentet mesojne
Parimet e Rrjetave (Circuit Switching, Packet switching), Modelin OSI,
1O4. Bazat e bartjes se Wide Area Networks (X.25, ISDN, Frame Relay, ATM Basics), Parimet
informacionit
e LAN, Legacy Ethernet, High Speed Ethernet, Layer 2 Transparent
Bridging, Spanning Tree Protocol, Layer 2 Switching, VLAN, Layer 3
Routing) . Studenti merr njohuri të detajuar të teknikave të internetit
dhe është në gjendje të konfiguroje dhe të operoje me Cisco IOS
rrjetet e bazuar ne IP.Parimet e transmetimit, parimet e
protokolleve, Teknikat e TDM PDH, SDH)
Qëllimet
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e

pritura

të

mësimit

dhe

rezultatet:

Pas perfundimit te kursit, cdo student duhe te jete ne gjendje te:
kuptoje dhe perdor teknikat themelore dhe modulet baze te
komunikimit te dhenave dhe te dhenat e rrjetit.
te marre njohuri themelore per teknikat themelore dhe modulet
baze te komunikimit te dhenave dhe te dhenat e rrjetit.
Te konfiguroje dhe operoje me Cisco IOS te bazuar ne rrjetet IP.
Te mesuarit dhe metodat e saj ;
Metodat e te mesuarit jane kombinimet e ligjeratave, praktikave
laboratorike, dhe mesimet e pavarura. Gjate ketij kursi cdo student
duhet te kryeje tri ushtrime te vogla laboratorike. Studentet pritet qe
te kalojne nje total nga 150 ore ne modulin duke perfshire edhe
mesimin e pavarur.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
50 % nga laboratori dhe 50% nga Provimi Final
Mjet konkretizimi / IT:
Mvaret prej ligjeruesit

Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul.
1.

Barrie Sosinsky; Networking, Wiley Publishing, 2009

2.

Todd Lammle; Network +; Deluxe Study Guide, 2009,

3.
Shivendra S. Panwar, Shiwen Mao, Jeong-dong Ryoo dhe
Yihan Li; TCP/IP Essentials, Cambridge University, 2004

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
1Z1. IT dhe Ndermarresia
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Frymëzimi. Si janë të krijuara ide, Brainstorming. Teoritë dhe mjete
për Menduarit Kreativ. Innovation kundrejt zbulimit. Radikale dhe
rritje Innovation - IT studime të rasteve. Vision. Deklarata e Misionit,
analiza personalitetit. Menaxhimi në IT dhe kompanitë inovative.

Objektivat. SWOT dhe Porter. Vlera Zinxhiri dhe "4P-së". Organizata.
Kultura Company dhe sjellje organizative. Paratë. Hyrje në makro dhe
Mikroekonomia, furnizimit dhe kërkesës, Si për të lexuar një bilanc
Planit Marketing. Hulumtimi i tregut dhe sjelljen e konsumatorit.
Çmimi Informacion. Si për të informuar botën që kompania ekziston?
Quajtur Udhëheqja dhe Komunikimi. Aktorët, Etika dhe Vlerat
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Shpjegoni se si kreativitetit dhe inovacionit të ndodhë. Kritike të
vlerësojë karakteristikat unike të teknologjisë së lartë dhe IT
inovacionit. Aplikojnë teorinë më të rëndësishme të menaxhimit dhe
praktikë për kërkesat e kompanive të reja. Analizuar llogaritjet e
buxhetit dhe për të identifikuar çështjet tatimore. Kritike të vlerësuar
elementet e nevojshme për një plan të mirë të biznesit. Kritike të
diskutuar rrjetit, procedurat dhe perspektivat të cilat janë të
rëndësishme për krijimin e një shoqërie. Diskutoni çështjet sociale,
ligjore dhe etike që lidhen me risi
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
janë një kombinim i leksioneve, laboratorit praktike pune bazuar dhe
studim të pavarur. Gjatë këtij kursi secili nxënës duhet të shfajësoj
tre ushtrime të vogla laboratorike. Studentët do të pritet për të
shpenzuar një total prej 150 orë në modulin përfshirë study.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies; 100%
kursi

Mjet konkretizimi / IT:
Mvaret prej ligjeruesit

Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul
Mellor, R. B. (2003). Innovation Management. Globe, ISBN 87-7900196-3
Kirby, D. A. (2003). Entrepreneurship. McGraw-Hill, ISBN 0-07- 291 -

709858-7
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Njohurite e shkruarjes:
Magjister ne strategjine para-shkrim, Shkruarja e një
shumëllojshmërie të teksteve në gjuhën e caktuar. Rishikimi dhe
redaktimi i punës se tyre apo miqve të tyre, Demonstrimi i
ndërgjegjësuar rreth audiencës, toni dhe qëllimi i një teksti të
shkruar.
Njohurite e leximit :
Përdor strategjine e para-leximit (skimming, skanim, duke
parashikuar, parapamje) për të identifikuar idetë kryesore të një
teksti, zhvillimin e mendimit kritik gjatë leximit të tekstit dhe
përmirësimin ne shpejtësinë e leximit.Te shikoje dhe te lexoje nje
shumellojshmeri te teksteve ne gjuhen e caktuar dhe te pergjigjet ne
menyre te pershtatshme.
1Z2.
Anglisht
për Njohurite e degjimit dhe te folurit
Shkenca Kompjuterike 1
Diskutimi i informacioneve nga te lexuarit apo te degjuarit nga
kasetat e zerit, zhvillimi i fjalorit përmes ekspozimit ndaj gjuhës
autentike te folurit, nga biseda dhe diskutime të biznesit/ çështjet
aktuale kulturore, Te kete një shqiptim të mirë të zhvilluar nëpërmjet
praktikës se shqiptimit, prej tingujve të fjalës se lidhur, te shprehin
opinione dhe të përgatisen, të organizojnë dhe të japin prezantime
në një audiencë ose të marrin pjesë në një diskutim të madh në
grupe.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet (5-7) (njohuri, aftësi dhe
kompetenca);
Deri në fund të modulit studentet do të jenë në gjendje të:
Zgjerojne aftësitë dhe njohuritë e studenteve në përgjithësi anglisht,
për të siguruar materiale për studentët për të rishikuar, konsoliduar
dhe zgjeruar komandën e tyre të gramatikës angleze dhe fjalorin;
Për të zhvilluar 'aftësitë e leximit për të mundësuar atyre të cek
tekstin për idenë kryesore, të skanojne tekstin për informacione
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specifike, për të interpretuar tekstin për konkluzione, qëndrime dhe
stile, për të nxjerr një përfundim kuptim nga konteksti, për të
zhvilluar të shkruarit, aftësitë për të mundësuar ata që të përgjigjen
për të dhëna të aplikuara te informacionit në një detyrë të caktuar,
për të nxjerrë, për të zgjedhur, për të përmbledhur informacionin në
një sërë aktivitetesh të shkruarit, si ese, artikuj, raporte;
Për të zhvilluar aftësitë e të dëgjuarit te studenteve për të
mundësuar atyre që të kuptojnë dhe të aplikojnë informata specifike
nga të dhëna; për të zhvilluar studentëve 'aftësitë e të folurit për të
mundësuar atyre që të përdorin gjuhën e përgjithshme, shoqërore
dhe profesionale, për të negociuar, raporte, të shpjegojë, të
përmbledhë dhe të zhvillojnë një diskutim;
Google
Translate
for
Business:Translator
TranslatorGlobal Market Finder

ToolkitWebsite

Te mesuarit dhe metodat e saj;
Metoda e klasës përfshinë ligjerata dhe praktika të vazhdueshme.
Përveç kësaj, klasa do të merr pjesë në grupet e diskutimit, punë
kolegëve dhe punën në grup. Do të ketë disa projekte individuale dhe
grupore të cilat më pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të
përfundojë në klasë detyrat individuale, si dhe detyrat e rregullta
formale detyrat e shtëpisë.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga detyrat dhe 50% nga Provimi Final.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore mesimi i pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Nuk duhet ndonje softuer

Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul.
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Viney, P & Viney, K. (1989) Grapevine.. Oxford University Press.
Grant, D. & McLarty, R. (2003) Business Basic. Oxford University Press
Greenall, Swan (1997) Effective Reading. CUP
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi i kursit është që të japë informacionin e studentëve në lidhje
me:
• LAN Wireless
• Switching në LAN
• Routing në LAN
• LAN Virtual
• filtrim Packet
• mjedise heterogjene
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
1Z3. Hyrje në Rrjeta

Studenti do lern bazat për krijimin e rrjeteve, topologies, design,
rrjetë, LAN, WAN, MAN etj
Mësimdhënies dhe të mësuarit metodat;
Ky modul është mësuar nëpërmjet një seri të ligjëratave javore dhe
dhe laboratorë.
Gjatë këtij kursi çdo student duhet të shfajësoj tre ushtrime të vogla
laboratorike. Studentët do të pritet për të shpenzuar një total prej
150 orë në modulin përfshirë studim të pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 50% dhe nga provimin përfundimtar
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
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Mjet konkretizimi / IT:
OPNET, PacketTracer
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul.
Lit.
1.
Computer networking; top doën approach featuring internet,
3’d edition. Jim Kurose, Keith Ross addison-ëesley, July 2004
2.
Network management fundamentals, Copyright 2007 cisco
systems, Inc
3.

Adrian shehu: Telekomunikacionet,Tiranë

4.
Annabel.Z.DoDD: The essential Guide to Telecommunications;
Fourth Edition 2005 indiana UsA
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes:
Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë mundësi nxënësve të përcaktojnë,
kuptojnë, aplikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe krijojnë ide në një
gamë të gjerë konceptesh indiferentive rreth algoritmeve themelore
si algoritmet e kërkimit, llojet, algoritmet e traversaleve dhe
strukturat themelore të të dhënave, listat lineare, radhët e gjata ,
stacket, algoritmet e renditjes, algoritmet e kërkimit, hashat, pemët,
grafikët dhe karakteristikat formale të algoritmeve, identifikimi i
efikasitetit,
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
Pas kursit, secili student pritet të jetë në gjendje të:
kanë një pasqyrë të strukturave dhe algoritmeve themelore të të
2O1. Algoritmet dhe
dhënave
strukturat e te dhenave
përdorni listat lineare, radhët e gjata, algoritmet e rendit, algoritmet
e kërkimit, pemët, grafikët për të zbatuar programe me algoritme
efikase
Metodat e mësimdhënies dhe mësimit:
Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të
- 295 -

leksioneve, laboratorëve, ushtrimeve dhe studimeve të pavarura.
Nxënësit duhet të shpenzojnë një total prej 150 orësh në modul duke
përfshirë studimin e pavarur
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit:
50% nga 2 laboratorë. Projekte dhe 50% Provim përfundimtar.
Mjet konkretizimi / IT:
Visual Studio, C #, Java
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur
Literatura.
R. Sedgewick: Algorithms in Java (or C++) , Part 1-5.
Cay Horstmann, “Big Java” (2007) Wiley Press.
How to Program, H. M. Deitel, P. J. Deitel.

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Arsyetimi matematik; propozimet; mohimi dhe bashkimi; implikimi
dhe ekuivalenca; tabelat e së vërtetës; kallëzuesit; quantifiers; zbritje
natyrore; rregullat e përfundimit; metodat e provave; përdorimi në
provimin e programit; rezolutë; aplikimet në PROLOG. (10 leksione)

2O2. Matematik diskrete

Vendosni teorinë; Paradokset në teorinë e caktuar; përcaktimi
induktiv i grupeve dhe provës me induksion;
Peono postulates; Marrëdhëniet; përfaqësimi i marrëdhënieve me
grafikë; vetitë e marrëdhënieve, marrëdhëniet ekuivalencës dhe
ndarjet; Renditje të pjesshme; Posets; Komplete linear dhe të
rregulluar; (10 leksione)

Teoria e grafikëve; elementet e teorisë së grafikut, Euleri grafik, rruga
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e Hamiltonit, pemët, pema
traversals, që përfshin pemë; (4 leksione)

Funksione; mappings; injeksion dhe surges; përbërja e funksioneve;
funksioni inversi; funksionet e veçantë; Peono postulates; parimi i
pëllumbave; teori i funksioneve rikursive; (6 leksione)

Përkufizimi dhe vetitë elementare të grupeve, semigroups,
monoideve, unazat, fushat, vektori
hapësira dhe grilë; (4 leksione)

Kombinatorike elementare; teknikat e numërimit; lidhja e përsëritje;
funksionet gjeneruese; (6 leksione)

Qëllimet e pritjes së mësimit dhe rezultatet
Studenti merr hollësi mbi teorinë e grupit fillor, teorinë e numrave,
logjikën, teknikat e numërimit, teorinë e grafikut dhe algoritmet.
Metodat e mësimdhënies dhe mësimit;
Metodat e mësimit janë një kombinim i ligjërimeve, studimit praktik
dhe të pavarur. Nxënësit duhet të shpenzojnë një total prej 150
orësh në modul duke përfshirë studimin e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit;
50% nga 1 Projekti dhe 50% nga provimi përfundimtar
Mjet konkretizimi / IT:
Matematikë, Matematikë
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
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30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë
Letërsi bazë që do të përdoret në secilin modul

1. C.L.Liu, Elements of Discrete Mathematics, second edition 1985,
McGraw-Hill Book
Company. Reprinted 2000.
2. K.H.Rosen, Discrete Mathematics and applications, fifth edition
2003, TataMcGraw Hill
publishing Company.
Reference Books
1. J .L.Mott, A.Kandel, T.P .Baker, Discrete Mathematics for Computer
Scientists and
Mathematicians, second edition 1986, Prentice Hall of India.
2. W.K.Grassmann and J.P.Trembnlay,
Mathematics, A Computer Science

Logic

and

Discrete

Under development

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë mundësi nxënësve të përcaktojnë,
kuptojnë, aplikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe krijojnë ide në një
gamë të gjerë konceptesh indiferente rreth Elektronikës. Studentët
janë në gjendje të karakterizojnë dhe analizojnë thjeshtë
2O3.
Senzoret
Interfejsi

dhe

Qarqeve. Nxënësit njohin elementet dhe themelore
Qarqet elektronike, të cilat përdoren shumë shpesh në sistemet
elektronike dhe njohin karakteristikat e performancës dhe faktorët
kufizues të operacioneve. Nxënësit njohin
parime të ndryshme të sensorëve dhe varg tipik i aplikimit
Nxënësi merr njohuri të hollësishme për matjen e sasive jo elektrike,
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prezantohen sasi të ndryshme të sensorëve elektro-mekanikë. Për
më tepër, do të demonstrohet ndërfaqe-qarqe, sisteme të
autobusëve dhe konvertues analog deri në dixhitale, si dhe masa për
kompensimin e efekteve ndërhyrëse (p.sh. jo-linearitetet ose varësitë
e temperaturës). Me anë të shembujve (p.sh sistemet e drejtimit të
trafikut) parimet dhe faktorët kufizues do të tregohen në një mënyrë
praktike.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, secili student pritet të jetë në gjendje të:
Studentët janë në gjendje të karakterizojnë dhe analizojnë Qarqet e
thjeshta.
për të kuptuar parimet e ndryshme të sensorëve dhe varg tipik të
aplikimit bëjnë shembuj (p.sh. sistemet e udhëzimit të trafikut)
Metodat e mësimdhënies dhe mësimit;
Rezultatet e mësimit arrihen përmes një kombinimi të leksioneve,
punës praktike të mbikëqyrur dhe studimit / praktikës së pavarur.
Janë në dispozicion një maksimum prej 60 orësh kohë kontakti
(leksion dhe laborator).
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit;
50% nga 2 laboratorë. Projekte dhe 50% Provim përfundimtar.
Mjet konkretizimi / IT:
Varet nga profesori
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur.
Letërsi bazë që do të përdoret në secilin modul.
1. Sensors and signal conditioning, Ramon Pallas-Areny, Wiley, Spring
2011.
2. Ian Sinclair - Sensors and Transducers, Third Edition, Plant a Tree,
2001.
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3. Ekbert Hering - Heinrich Steinhart u.a. – Taschenbuch der
Mechatronik, Fachbuchverlag Leipzig, 2005.
4. W. Bolton – Mechatronics – Electronic Control Systems in
Mechanical and Electrical Engineering, 3rd Edition, Pearson, Prentice
Hall, 2003.
6. SIEMENS: Magnetic Sensors. Application Notes 10.98.
7. Analog Devices: Sensorseminar Autumn-Winter 1999.

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes (maksimumi 5 fjali);
Qëllimi i këtij kursi është t'u ofrojë mundësi nxënësve të përcaktojnë,
kuptojnë, aplikojnë, analizojnë, vlerësojnë dhe krijojnë ide për një
gamë të gjerë të koncepteve induksionare rreth Sistemit
Kompjuterik: Procesor: përshkrimi i komponentëve (arkitektura VonNeuman), identifikimi i faktorëve që ndikojnë performanca (p.sh.
MIPS, FLOPS, shpejtësia e orës, indekset e llogaritura të
performancës, arkitektura e autobusëve, etj).
Sistemet operative: Funksionet e sistemit operativ: përmbledhje e
funksioneve (p.sh. ndërfaqja e përdoruesit, makina dhe menaxhimi
periferik etj.).

2O4.
Arkitektura
e
kompjuterit dhe sistemet Operacionet kompjuterike: përdorimi i një sistemi operativ të
operative
pronarit, gjenerimi i mjedisit dhe sistemet për një përdorues
kompjuteri (strukturat e skedarëve / skedarëve, rrobaqepësi i
ndërfaqes së ekranit, sistemet rezervë etj.).
Administrimi i rrjetit: menaxhimi i përdoruesve (mirëmbajtja e
grupeve të punës, siguria logjike dhe fizike).
Përfaqësimi i të dhënave: numërtimi i numrit të sistemeve (p.sh.
numra binar, denarë, heksadecimal, numra me nota lundruese, ASCII,
Unicode, paksa maska, bitmap grafike, roli i sistemeve të numrave të
ndryshëm).
Qëllimet e pritshme të të nxënit dhe rezultatet (5-7);
Për përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në
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gjendje të:
Vlerësoni performancën e një sistemi kompjuterik të përzgjedhur
Punësoni sistemet operative
Kuptoni përfaqësimin e të dhënave, logjikën e thjeshtë dhe ciklin e
ekzekutimit të një mikroprocesori modeli. Shkruani programe të
thjeshta pune të nivelit të ulët.
metodat e mësimdhënies dhe mësimit;
Rezultatet e mësimit do të arrihen përmes një kombinimi të
leksioneve, ushtrimeve të seminareve, mësimeve dhe studimeve të
pavarura.
Nxënësit pritet të shpenzojnë gjithsej 150 orë në module duke
përfshirë studimin e pavarur.
Pritet që qendrat të përdorin burimet aktuale kompjuterike dhe
rrjetëzimin. Nxënësit duhet të inkurajohen të lexojnë revistat aktuale
për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe software.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit;
30% Assignmenet, 70% Provim përfundimtar
mjetet e konkretizimit / TI;
Varet nga ligjëruesi
Mjet konkretizimi / IT:
CPU Sim, HASE
raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur.
literaturë bazë që do të përdoret në secilin modul;
D. Dick, "The PC Support Handbook", Dumbreck Publishing (2000),
Englander, "Architecture of Computer Hardware and Systems
Software: An IT Approach", 2nd Edition, John Wiley (2000) ISBN
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0471361093
Hennessy & Patterson, "Computer Architecture: a Quantitative
Approach", Morgan Kaufmann (1995) ISBN 1558603727
M. Murdocca, "Principles of Computer Architecture", Prentice Hall
(2000), ISBN

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Aftesi te Avancuara Shkrimi
Master strategji parashkollore shkrim, Shkruan një shumëllojshmëri
të teksteve në gjuhën e caktuar.
Rishikimi dhe redaktimi i punës apo të mikut të tyre, Demonstrojnë
ndërgjegjësimin rreth audiencës, tonin dhe qëllimin e një teksti të
shkruar.
Aftesite e avancuara Leximi:
Përdorin strategji para-leximit (skimming, skanim, duke parashikuar,
parapamje) për të identifikuar idetë kryesore të një teksti, zhvillimin
2Z1.
Anglisht
për e mendimit kritik gjatë leximit të tekstit dhe të përmirësimin e
shpejtësisë se leximit
Shkenca Kompjuterike 2
Shikoni dhe lexoni një shumëllojshmëri të teksteve në gjuhën e
caktuar dhe përgjigjet në mënyrë të përshtatshme.
Dëgjimi i avancuar dhe aftësitë e të folurit
Diskutoni informacion nga leximet ose nga dëgjimi i kaseta audio,
Zhvilloni fjalorin përmes ekspozimit ndaj gjuhës autentike e folur, nga
biseda dhe diskutime të biznesit aktual / çështjeve kulturore / te
ditës, Ju uroj një shqiptim të mirë te zhvilluar nëpërmjet praktikës
shqiptim, nga tingujt në fjalimin e lidhur, opinionet Express dhe të
përgatisë, të organizojnë dhe të japë prezantime në një audiencë ose
të marrë pjesë në një diskutim të madh në grup.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
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Deri në fund të modulit studenti do të jetë në gjendje të:
Për të fituar njohuri të avancuara të Përgjithshme ne anglisht.
Ata do të jenë në gjendje të aplikojnë aftësitë e leximit, për të
interpretuar tekstin për konkluzione, qëndrime dhe stilet, për të
nxjerr një përfundim kuptime nga konteksti, për të zhvilluar
studentët avancuar shkrim aftësive të veçanta për t'iu përgjigjur
inputeve te aplikuar informacioneve për një detyrë të caktuar, për të
nxjerrë , për të zgjedhur, për të përmbledhur informacionin në një
sërë aktivitetesh të shkruarit, si ese, artikuj, raporte;
Për të zhvilluar nivelin e përparuar në aftësitë e të dëgjuarit dhe për
të mundësuar atyre që të kuptojnë dhe të aplikojnë informata
specifike nga të dhëna; për të zhvilluar studentët 'aftësitë e të folurit
për të mundësuar atyre që të përdorin gjuhën e përgjithshme,
shoqërore dhe profesionale, për të negociuar, raport, të shpjegojë, të
përmbledhë dhe të zhvillojnë një diskutim;
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50%, Ekzaminimi: 50%, 95 orë: studim i pavarur
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Metodat përfshijnë leksione dhe praktika të vazhdueshme. Përveç
kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punë kolegëve
dhe punën në grup. Do të ketë disa projekte individuale dhe grupore
të cilat më pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të përfundojë
ne menyre individuale në klasë detyra, si dhe detyrat e rregullta
formale detyrat e shtëpisë
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul;
Viney, P & Viney, K. (1989) Grapevine.. Oxford University Press.
Grant, D. & McLarty, R. (2003) Business Basic. Oxford University Press
Greenall, Swan (1997) Effective Reading. CUP
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Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në
gjendje të:
Kritike të diskutuar zhvillimet e mëdha që ndodhin në mjedisin Java
dhe përdorimin e tyre në tregti dhe industri. Projektim dhe shkruani
klient dhe server komponentet e aplikacioneve web. Aplikoni, në
detaje, Database Access, Object-Relacionale-Mapping (ORM) dhe
Model-View-Controller (MVC) kornizat dhe teknikat për zhvillimin e
aplikacioneve web. Aplikoni fuqinë e Java Enterprise Edition (JEE)
teknologji duke përdorur kuadrin e Pranverës.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të
ligjëratave, ushtrimeve seminarit, laborator praktik punës bazuar dhe
studim të pavarur. Leximi Regjia do të jetë
2Z2. Hyrje
Gjuhëve
Teknologjive

në

Web metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
dhe
50%, Ekzaminimi: Provimi përfundimtar 50%, 95 orë: studim i
pavarur
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Metodat përfshijnë klasit leksione dhe praktika të vazhdueshme.
Përveç kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punë
kolegëve dhe punën në grup. Nuk do të jetë disa projekte individuale
dhe grupore të cilat më pas do të paraqiten në klasë. Studentët do të
përfundojë individuale në klasë detyra, si dhe detyrat e rregullta
formale detyrat e shtëpisë
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Java, .NET, CSS
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literature bazë për t'u përdorur në secilin modul;
Walls, C. (2008) Spring in Action, 2nd Edition, Manning Publications
Co.
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Modelet e e-biznesit janë ndoshta më të diskutuar dhe aspekt të web
paku kuptohet. Nuk ka aq shumë të flasim rreth asaj se si web
ndryshon modelet tradicionale të biznesit. Ky kurs ka për qëllim të
shpjegojë kategoritë e ndryshme të e-biznesit (Sistemeve të
Brendshëm Business, Enterprise Komunikimi, Tregti elektronike), si
dhe disa modele të e-biznesit (Bli në Internet, e-commerce, eprokurimet, e-ankandet, tretë sheshe të partisë, etj).
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Ky kurs ofron nxënësve edhe një kuptim të dizajnit të shërbimit,
kryesisht të projektimit online-shërbimit.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50%, Ekzaminimi: 50% Provimi përfundimtar
2Z3. e-Business

metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Metodat përfshijnë klasit leksione dhe praktika të vazhdueshme.
Përveç kësaj, klasa do të marrin pjesë në grupet e diskutimit, punë
kolegëve dhe punën në grup. Studentët do të përfundojë individuale
në klasë detyra, si dhe raportin e rregullt formal detyra shtëpie midis
pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Mvaret prej profesorve

literature bazë për t'u përdorur në secilin modul;
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Lit.
E-Business and E-Commerce Management: Strategy, Implementation
and Practice (4th Edition) by Dave Chaffey
E-Business: Strategic Thinking and Practice by Brahm Canzer
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi i kursit Fillon me teknikat aktuale te transmetimit te sinjalit
Full Neni strukturën APO parimin e sistemeve te komunikimit.
Studenti Merr Nje pasqyre te detajuar te: sinjaleve te vazhdueshëm
ne Kohe / Diskrete-Kohe, SPECTRA, Linear sistemet kohë-invariant,
përgjigje Frekuency, Niveli, sinjale Ndërhyrja, kapaciteti Channel
Qëllimet e pritura te mësimit Full Neni rezultatet

3O1.
Metodat
transmetimit

e

Intersymbolinterferenz, Baseband / transmetimit passband sinjal,
Line kodet, Teknika modulimi (FSK, QAM, PSK, OFDM), teknikat
Multiple Access (TDMA, CDMA, FDMA, SDMA), i vazhdueshëm në
kohë / sinjale Diskrete-kohë, SPECTRA, kohezgjatje te Linear sistemet
invariant, përgjigje Frekuenca, Niveli, sinjale Ndërhyrja, kapaciteti
Channel, Metodat e mësimdhënies Full Neni tE mësuarit;
Rezultatet e mësimit Jane arritur nëpërmjet Nje kombinimi TE
ligjëratave, e mbikqyrur punën praktike Full Neni Te pavarur TE
studimit / praktikë. Nje Porta paragjy 60 orësh Ora formale e
kontaktit (ligjëratë Full Neni Laborator) Fillon me dispozicion.
Metodat e vlerësimit Full Neni kriteret e kalueshmërisë;
50% NGA 2 Lab. Projektet Full Neni 50% Provimi përfundimtar.

Mjet konkretizimi / IT:
Mathlab dhe programe të tjera në varësi të profesorit

Raporti MIDIS pjesës teorike Full Neni praktike te mësimdhënies;
30 Orë mësimore Ore, 30 Orë Laborator Full Neni 90 Orë studimi te
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pavarur.
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modulI.
I.A. Glover, P.M. Grant - Digital Communications. Prentice Hall
Tarmo Anttalainen - Introduction
Engineering. Artech House

to

Telecommunications

Salem Lepaja - Telekomunikacioniet, Authorised Lectures. University
of Prishtina
Leon W. Couch - Digital and Analog Communication Systems. Pearson
Prentice Hall
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes);
Klaset: objekte, atribute, metoda,perfaqesimi I llojeve te dhenave
abstrakte, kontrolli I fushes se atributeve (te denat anetare) dhe
mesazhet (funksionet anetare) Brenda nje klase, konstruktoret dhe
dekonstruktoret, trashegimite, dinamike e detyrueshme,funksionet
virtuale dhe poloimorfizem, parametra bazur ne lloje (templates).
Design method: familiarizimi formal (e.g. OMT) ose informal (e.g. CRC
cards) . Qartësimi i një dizajni duke përdorur parimet e koherencës
maksimale dhe minimale bashkim midis klasave.
302.
Analiza
dhe Bibliotekat Klasa: Përdorimi i klasave nga biblioteka për të prodhuar
Dizajnimi i orientuar ne 'off-raft "zgjidhje të problemeve tipike software p.sh. kapsuluara
objekte
sistemi i skedarit objekt ose përdorime të tjera aktuale të tilla si Java
applets, bazat e të dhënave ose të komponentëve vizuale.
Klasa modifikim: Zgjerimi i funksionalitetit të furnizuar të klasës duke
përdorur trashëgimisë (kjo është një mundësi për të përdorur
objektet e 'Windows', elementet e Java, C ++ (ose C #), STL ose klasit
të tjera të bibliotekave përkatëse për platformën e zhvillimit të
gjuhës dhe të mjedisit në përdorim ).

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në
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gjendje të:
Asimiloje dhe të përdor metodat themelore të programimit
konceptet object-oriented
Përdor një metodë të projektimit programimit object-oriented
Ripërdorim komponentet të sistemit duke përdorur parimet e
programimit object-oriented.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
Në kurs vlerësimi do të bazohet në dy provime të caktuara (60%) dhe
puna e projektit (40%) të kryera gjatë gjithë vitit.
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të
ligjëratave, ushtrimeve punëve, tutorialeve dhe studimeve të
pavarura.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 175 orë në modulet duke
përfshirë studimin e pavarur. Nxënësit duhet të inkurajohen për të
lexuar revista aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja
harduerike dhe softuerike.
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 45 orë laborator dhe 100 orë studimi të pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Java, .NET
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul
D. Parsons, "Object-Oriented Programming", Letts Educational, ISBN
0826454283
Shaw, "Java Simplified", A.D.R.(1999) ISBN 1901197883
Horton, "Beginning Java 2", WROX (1999) ISBN 1861002238
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Pershkrimi i shkurtet i permbajtjes
Analiza, Planifikimi, Implementimi Kërkesat Analiza, planifikimi i
Sistemit, Zbatimi i object-oriented Systems
Metodat e provës, Shpërndarja, Service, Mirëmbajtja, sigurimi
Software-cilësi
Përkufizimi i Projektit, -planning, - kontrolli, -finish, Projekti
menaxhimit-Tools Claim Menaxhim, studimi i rastit
pritshme
Qëllimet e pritura te mësimit Full Neni rezultatet
Kursi Fillon Nje studim i fushës se inxhinierisë softuerike, mua Nje
komponente praktike. Me përfundimin e suksesshëm te modulit
studenti të bëjë Te Jetë ne gjendje te:
303.
softuerik

PER TE shpjeguar Full Neni zbatuar Nje Varg Te Gjerë Te koncepteve
Inxhinjeringu NGA inxhinieria softuerike, QE përfshin Te Gjitha aspektet e procesit
inxhinieri softuerike
TE Jene ne gjendje te njohin, te përcaktuar, Full Neni e bëjnë
përdorimin korrekt te pranuara ne përgjithësi terminologjinë
inxhinieri softuerike.
Kane përvojë PER TE punuar SI Nje Anëtar i Nje ekipi NE Nje PROJEKT
inxhinierise softuerike
Te kenë përvojë duka aplikuar Nje seksion kryq përfaqësues te
teknikave te inxhinierisë softuerike
TE Jene ne gjendje te krijojnë Full Neni TE përdorin planifikimin,
analizën e kërkesave, domain analiza Full Neni Objekte te projektimit
Full Neni Te kryejë ATO NE kodin.
TE Jetë NE gjendje Per Te dokumentuar Te Gjitha fazat e proceseve te
zhvillimit te softuerit.
Projekti Deliverables 40 (%)
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Vlerësimi i vazhdueshëm: 10 (%)
Provimi përfundimtar 50 (%): 1 Orë me shkrim provim
metodat e mësimdhënies Full Neni Te te mësuarit;
Rezultatet e te mësuarit bëni Te Arrihet përmes Nje kombinimi te
leksioneve, metodat e vlerësimit mësime Full Neni kriterit te
kalueshmërisë;
Full Neni studim i pavarur (PUNA projekti).
Studentët pritet te kalojnë Nje Deri Do totale 150 Orë NE modul duka
përfshirë punën NE PROJEKT.
raporti MIDIS pjesës teorike Full Neni praktike te mësimdhënies;
30 Orë mësimore Ore, 30 Orë Laborator Full Neni 90 Orë studimi te
pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Java, UML, Visual Studio

Letërsi Baze për t'u përdorur ne secilin modul
Main Book: I. Sommerville, Software Engineering, Addison Wesley; 8
edition (May 25, 2006)
Book 1: B. Boehm, R. Turner, Balancing Agility and Discipline: A Guide
for the Perplexed, Addison-Wesley Professional; 1st edition (August
15, 2003)
Book 2: Jacobson Ivar, Booch Grady, Rumbaugh James: The unified
software development process, Addison-Wesley, 1999

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes:
304. Pajisjet elektronike
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Qellimi i ketij kursi bazohet ne marrjen e njohurive themelore per
bazat e inxhinierise elektrike, parimet thelbesore te

semikonduktereve dhe qarqeve te integruara ( si: përforcuesit
operacional), qarqet bazike me përforcues operacional(invertimi / joinvertimi i perforcuesve, integrues, krahasues) dhe zonat e tyre te
aplikimeve.
Studentet duhet te kuptojne termet kryesore te inxhinierise elektrike
dhe elektronike dhe ata duhet te jene ne gjendje te karakterizojne
dhe analizojne rrjetet e thjeshta elektrike. Studentet dijne
komponentet dhe qarqet elektronike themelore, te cilet jane duke u
aplikuar esencialisht neper te gjithe sistemet elektronike dhe ata jane
te gatshem per te definuar specifikacionet karakteristike dhe limitet
per aplikimet e dhene. Aplikimet praktike jane dhene ne ushtrime ne
mneyre paralele me ligjeraten.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
Pas perfundimit te kursit, cdo student duhet te jete ne gjendje te :
Te perdor njohurite themelore te perfituara per bazat e inxhinierise
elektrike mundesine per karakterizimin dhe analizimin e rrjeteve te
thjeshta elektrike, te mesoje dhe ti perdor qarqet themelore
elektrike, te cilet jane te aplikuara esencialisht ne cdo sistem
elektronik.
Te mesuarit dhe metodat e saj
Metodat e te mesuarit jane kombinimet e ligjeratave, praktikave
laboratorike, dhe mesimet e pavarura. Gjate ketij kursi cdo student
duhet te kryeje tri ushtrime te vogla laboratorike. Studentet pritet qe
te kalojne nje total nga 150 ore ne modulin duke perfshire edhe
mesimin e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50 % nga 1 Projekt dhe 50% nga Provimi Final
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore, 30 ore laboratorike dhe 90 ore

Mjet konkretizimi / IT:
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Varet nga profesori

Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul.
1. ELECTRONIC DEVICES AND CIRCUIT THEORY - Robert Boylestad,
Louis Nashelsky, PRENTICE HALL.
2. SCHAUM’S OUTLINE OF THEORY AND PROBLEMS OF ELECTRIC
CIRCUITS – Mahmood Nahvi, Joseph A. Edminister, McGRAW-HILL.
2005.
3. Elektronika, Luciana Toti; Elektronika , Rozeta Mitrushi/Tirane
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Studentët do të jenë të mësuar me nivelin e lartë të gjuhës angleze
duke praktikuar shqiptimin, aftësitë e te shkruarit, punën në
përmirësimin e të dëgjuarit dhe të kuptuarit e folur ne anglishten e
tyre.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet;
Studentët do të studiojnë teknika bisedeva dhe praktikojnë këto
teknika përmes dialogut të strukturuar, improvizim dialog dhe biseda
praktike me palë.
3Z1.
Anglisht
për Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
Shkenca Kompjuterike 3
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, e mbikqyrur per punën praktike dhe të pavarur të
studimit / praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e
kontaktit (ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul
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Opportunities Intermediate Student book, Michael Harris
Opportunities Intermediate Language Powerbook, Michael Dean,
Elizabeth Sharman, Anna Sikorzynska and Hanna Mrozowska
Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori AnglishtShqip-Anglisht
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Computer System: Processor: Përshkrimi i komponentëve
(arkitektura Von Neuman-), identifikimin e faktorëve që ndikojnë në
performancën (p.sh. MIPS, FLOPS, shpejtësi clock, indekseve
llogaritur performancës, arkitektura autobus, etj).
Sisteme Operative: Operative funksionon sistemi: pasqyrë e
funksioneve (p.sh. ndërfaqe përdorues, makine dhe menaxhimit
periferike etj).
Operacionet kompjuterike: përdorimi i një sistemi operativ të
pronarit, gjenerata e mjedisit dhe sistemet për një përdorues
kompjuteri (strukturat skedar / direktori, rrobaqepsi e ndërfaqes
ekran, sisteme backup etj).
3Z2. Sisteme operative
Administrata Rrjeti: menaxhimi i përdoruesve (mirëmbajtjen e
dhe
menaxhimi
i
grupeve të punës, logjike dhe të sigurisë fizike).
sistemeve
Përfaqësimi i të dhënave: Numri konvertimet e sistemit (p.sh. binar,
denary, heksadecimal, e numrave decimal, ASCII, Unicode, maska bit,
bitmaps grafike, roli i sistemeve të ndryshme të numrave).
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në
gjendje të:
Vlerësoni performancën e një sistemi të zgjedhur kompjuterik
Punësojnë sistemet operative
Kuptoni përfaqësim të dhënave, logjikë të thjeshtë dhe të shkoj të
marr-ekzekutuar ciklin e një mikroprocesor model. Shkruani punës
programe të thjeshta të nivelit të ulët.
- 313 -

metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të
ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorials dhe studim të pavarur.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet
përfshirë studim të pavarur.
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve
burimet aktuale. Nxënësit duhet të inkurajohen për të lexuar revista
aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe
software.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
30% Assignmenet, 70% Provimi përfundimtar
konkretizimi do të thotë / IT;
Varet nga ligjëruesi
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
Mjet konkretizimi / IT:
SOsim, YASS, etc

literature bazë për t'u përdorur në secilin modul;
D. Dick, "The PC Support Handbook", Dumbreck Publishing (2000),
Englander, "Architecture of Computer Hardware and Systems
Software: An IT Approach", 2nd Edition, John Wiley (2000) ISBN
0471361093
Hennessy & Patterson, "Computer Architecture: a Quantitative
Approach", Morgan Kaufmann (1995) ISBN 1558603727
M. Murdocca, "Principles of Computer Architecture", Prentice Hall
(2000), ISBN
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Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi i kursit është që të tregojnë studentët, të cilat mjete dhe
veprime janë të nevojshme për të marrë kërkesat e përcaktuara
mirë. Shtesë grumbuj të pjesëve të inxhinierisë kërkesë janë
paraqitur dhe shpjeguar në bazë të shembujve të praktikave më të
mira.
Në fund të kursit leksion studentët duhet të jenë në gjendje për të
vendosur veprimet e duhura, për të ardhur për të kërkesave të
përcaktuara mirë dhe të gjurmueshëm për një produkt të ri ose
software.
Studenti merr pasqyrë të detajuar në hyrje se si punon kërkesat
inxhinieri. Për më tepër të gjitha pjesë të rëndësishme të inxhinierisë
kërkesë do të tregohet dhe të diskutohen duke përdorur shembujt e
praktikave më të mira.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
3Z3.
Kërkesat
në Studenti merr njohuri të detajuara edhe në standardin IEEE P1220
për inxhinieri kërkesë, rolet dhe përgjegjësitë në procesin inxhinieri
Dizajnimin e Sistemit
kërkesë, aftësitë që janë të nevojshme për inxhinieri të mirë kërkesë,
Integrimi i procesit inxhinieri kërkesë në (e përgjithshme) sisteme të
tjera të menaxhimit të cilësisë, Planifikimi, organizimi dhe
menaxhimin e procesit inxhinieri kërkesë, praktikat më të mira në
inxhinieri kërkesë
Mësimdhënies dhe të mësuarit metodat;
Metodat e të mësuarit janë një kombinim i ligjëratave, studimi
praktike dhe të pavarur. Studentët do të pritet për të shpenzuar një
total prej 150 orë në modulin përfshirë studim të pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 1 projektit dhe 50% nga provimin përfundimtar
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësim orë, 30 orë laborator dhe 90 orë
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Mjet konkretizimi / IT:
Office, UML dhe softuere qera qe mvaren nga Professor

Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul
Lit.
Ernst, H.: Success factors of new product development, in Journal of
Management Reviews., 4. Jg., 2002 S 1-40;
Brockhoff, K.: Die Beeinflussung der Entwicklungsdauer, in:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung,
Sonderheft 23, 1988, S. 1-42;
Wagner, M. / Thieler, W.: Wegweiser füe den Erfinder, Berlin, 1994,
S. 28;
Software Engineering – Ian Sommerville, Eighth Edition, Addison
Wesley.

Pershkrimi i shkurter i permbajtjes

4O1. Teknologjia TCP/IP

Qellimi i ketij kursi eshte qe te ofroje njohuri dhe dituri ne bazat e
komunikimit te dhenave dhe teknologjise net.Njohuri te zakonshem
te TCP/IP protokolleve dhe sisteme te rutimit IP. Studentet duhet te
dijne te konfigurojne dhe administrojne me Cisco IOS rutere te
bazuar ne rrjeta. Studenti merr njohuri të detajuar në IP teknologji
(TCP/IP Protocol Suite, RFC), IP Addressing, IP Forwarding, IP in Detail
(IP, ICMP, ARP, PPP), Transport Layer (TCP/UDP), TCP Performance,
IP
Routing
(RIP,
OSPF,
CIDR,
BGP
Introduction)
TCP/IP Administration: BootP, DHCP, TFTP, SNMP, DNS,
TCP/IP Standard Applications: Telnet, FTP, Email and SMTP, WWW
and
HTTP
Cisco-IOS, Konfigurimi i rutereve Cisco, Fokousohet ne rutimin OSPF
Pas perfundimit te kursit cdo student pritet te jete ne gjendje te kete:
të ketë një pasqyrë në të dhënat themelore te komunikimit dhe
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teknologjisë net
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet:
Meso dhe perdor protokollet TCP / IP , TCP Performanca, IP Routing
per te konfiguruar dhe administruar Cisco IOS ruteret te bazuar ne
rrjete.
Te mesuarit dhe metodat e saj
Kombinim i ligjëratave, praktike laboratorike e bazuar ne pune dhe
studim të pavarur. Gjatë këtij kursi çdo student duhet të kryeje dy
ushtrime të vogla laboratorike dhe një projekt. Studentëve do të
pritet të shpenzojne një total prej 100 orë në moduline përfshirë
studimin e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50 % nga detyrat dhe 50% nga Provimi Final
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
50 % nga detyrat dhe 50% nga Provimi Final

Mjet konkretizimi / IT:
CCNA Router Simulator , programe të tjera në varësi të profesorëve

Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul.
Sh. S. Panwar, Sh. Mao, J. Ryoo, Y. Li - TCP/IP Essentials - A Lab-Based
Approach,
Cambridge University Press – 2004
Networking - A Beginner's Guide - Bruce A. Hallberg, Fifth Edition,
2010
Comptia Network + - Deluxe Study Guide, Todd Lammle, 2009
4O2. Mikrokontrollerat
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Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi i këtij kursi është zgjidhja e një problemi të thjeshtë duke
hartuar harduer dhe softuer.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Studentët do të zgjidhin një shembull me hardware të dhënë
(Primer2 - STM32 - ARM Cortex M3) duke programuar kontrollorin në
C. Bazat e mikrokontrollorëve (8051), komponentët e një
mikrokontrolluesi aktual (timer, NVIC, ADC, UART, ..) dhe LCD ekran.
Metodat e mësimdhënies dhe mësimit;
Ky modul mësohet përmes një serie leksionesh javore, laboratorësh
dhe sesionesh për zgjidhjen e problemeve. Metodat e mësimit janë
një kombinim i ligjëratave, punës praktike laboratorike dhe studimit
të pavarur. Gjatë këtij kursi secili student duhet të lirojë tre ushtrime
të vogla laboratorike. Nxënësit duhet të shpenzojnë një total prej 150
orësh në modul duke përfshirë studimin e pavarur.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalimit;
50% nga dhe 50% nga provimi përfundimtar
Mjet konkretizimi / IT:
Edsim, C, Asembler
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies
30 orë orë mësimi, 30 orë laborator dhe 90 orë studim të pavarur.
Letërsi bazë që do të përdoret në secilin modul.
Dr. Agni H. Dika, Qarqet kompjuterike kombinuese 1,
Dr. Agni H. Dika, Qarqet digjitale sekuenciale,
D. V. Hall, Microprocessors and digital systems, McGraw-Hill
S. MacKenzie, The 8051 microcontroller, Prentice-Hall
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Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi i kursit është që të jetë i njohur me bazat e aplikimeve
kriptografike dhe të prekshme. Aspektet teknike të të dhënave të
sigurisë dhe mbrojtjes janë te paraqitur, si dhe situata ligjore në
përgjithësi. Pra, studentët do të jenë të aktivizuara në nje shkalle prej
metodave kriptografike, që kanë qenë në veprim në projekte dhe
aplikacione të ndryshme, si dhe për të zhvilluar dhe vlerësuar
konceptet e sigurisë. Tema të tjera janë identifikimi i rreziqeve të
sigurisë dhe kërcënimeve, të cilat ekzistojnë në LAN apo shtresa TCP
/ IP, metodat e mbrojtjes së rrjeteve të sulmuar potencialisht, për
shembull nëpërmjet firewalls dhe sistemeve te zbulimit ndërhyrjes.
Kursi do të japë një pasqyrë në elementet themelore, të cilat janë
thelbësore për ndërtimin e protokolleve te IP-sigurisë. Në rrjedhën e
ligjërimit siguria kryesore do te shpjegoje protokollet e sigurisë.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Studenti merr një pasqyrë të detajuar në enkriptim simetrik dhe
4O3. Autentifikimi dhe
asimetrik të tilla si parimet e kriptografisë, si dhe në siguria e të
Kriptografia
dhënave do të dikutohet. Temat kryesore janë për shembull procesi i
enkriptimit dhe dekriptimit të dhënave, nënshkrimet digjitale,
protokollet kriptografike dhe fushën e përgjithshme te funksionimit
praktik të ketyre mekanizmave. Përveç aspekteve kryesore të
menaxhimit të lidhura si infrastrukturë të plotë të sigurisë do të
adresohen për të. Shembuj të prekshme e përdoruesit janë paraqitur
për ilustrim dhe për marrjen e njohur me funksionalitet. Në tutoriale,
studentët kanë mundësi të praktikojne qasjet e paraqitura më parë,
duke u familjarizuar me ta. Qasjet e mundshme te kriptoanalizes do
te diskutohen.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studimit të pavarur/
praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e kontaktit
(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
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50% nga 2 Lab. Projektet dhe Provimi Final 50%.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 30 orë dhe 90 orë laboratorike për studim të
pavarur.

Mjetet:
Java
Literature themelore e secilit modul që do të përdoret në.
Bruce Schneier Applied Cryptography, ISBN=0-471-12845-7, 1996
Alfred J. Menezes, Paul C. van Oorschot and Scott A. Vanstone
Handbook of Applied Cryptography , ISBN: 0-8493-8523-7 1996,
Cryptograpfy Decrypted
61647-5, 200

H.X. Mel & Doris Baker, ISBN=0-201-

C# Data Security Matthew MacDonald & Erik Johansson, ISBN=186100-801-5, 2003
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes

4O4.
Metodat
Hulumtimit

Qëllimi i kursit është që të japë studentëve informata se si ata mund
të jenë në gjendje për të mbledhur informacion në mënyrë që të
krijojnë strukturën e të gjitha llojet e projekteve kërkimore, për të
organizuar procesin studjuar si të tillë, për të përgatitur dhe e
përdorin atë. Fokusi kryesor i këtij kursi është struktura, organizimi,
e përgatitja, hulumtimit dhe mësimit të aftësive, zona tradicionale
praktikë e dokumentarë, titujt e punës e të informacionit, njohurive
apo menaxherët e përmbajtjes, ekonomisë së informacionit,
specialist informacionit, studiues informacionit etj
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Studentët do të mësojnë ndër të tjera edhe një pasqyrë në
programet kërkimore, një përshkrim të hulumtimit të kontratës, të
dhënat e hulumtimit për raportet dhe hetimet (të brendshme dhe të
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jashtme), një prezantim të profilit të Universitetit të kërkimit.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
Provimi Final 100%
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet
përfshirë studim të pavarur
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
60 orë mësimore orë, dhe 90 orë studimi të pavarur.
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul
Lit.
Research and Documentation in the Electronic Age by Diana Hacker
Research Writing Simplified: A Documentation Guide (7th Edition) by
Raymond H. Clines
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Studentët do të mësohen të nivelit të përparuar kurs anglisht duke
praktikuar shqiptim, shkrim aftësitë, punën në përmirësimin e të
dëgjuarit dhe të kuptuarit e folur anglisht e tyre. Studentët do të
studiojnë teknika bisedor dhe praktikojnë këto teknika përmes
dialogut të strukturuar, improvizim dialog dhe biseda praktike palë.
4Z1. English 4

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Ky nivel është për qëllim të përgatitur nxënës për të arritur
rezultatin 550 në TOEFL ose ekuivalente.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
Provimi Final 100%
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
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ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet
përfshirë studim të pavarur
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
60 orë mësimore orë, dhe 90 orë studimi të pavarur.
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul
Lit.
Opportunities Upper-Intermediate: Students' Book, Michael Harris,
Anna Sikorzynska, David Mower
Opportunities Upper-Intermediate Language Powerbook, David
Mower, Michael Harris, Anna Sikorzynska
Mini – Dictionary, A Modern English Dictionary, Fjalori AnglishtShqip-Anglisht
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi i kursit është që të japë informacionin e studentëve në lidhje
me ndërveprimin e njeriut-kompjuter i cili është një disiplinë të bëjë
me projektimin, vlerësimin dhe zbatimin e sistemeve interaktive
informatikë për përdorim njerëzor dhe me studimin e fenomeneve të
mëdha përreth tyre.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
4Z2.
Bashkëveprim Studenti do të marrë pasqyrë se si teknologjia dhe iterct njerëzore
me njëri-tjetrin, metodat dhe teknikat.
kompjuter Njeriut
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Ky nivel është për qëllim të përgatitur nxënës për të arritur
rezultatin 550 në TOEFL ose ekuivalente.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
Provimi Final 100%
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
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Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet
përfshirë studim të pavarur
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
60 orë mësimore orë, dhe 90 orë studimi të pavarur.
literature bazë për t'u përdorur në secilin modul
Lit.
Human-Computer Interaction, Edited by Alain Dix, Janet Finlay,
Gregory D. Abowed, Russel Beale
Pearson Prentic Hall, Publishers,2004

Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes Qëllimi i kursit është që të japë
informacion në lidhje me studentët:
4Z3. Web Dizajni

• Dokumente të strukturuara, konceptet themelore të gjuhëve
markup,
• meta-gjuhë për përcaktimin gjuhë markup duke përdorur
shembullin e XML
• XML përkufizimi Lloji i dokumentit (DTD), duke bërë dallimin "të
mirë-formuar" / "të vlefshme"; Koncepti namespace (hapësira)
• Përpunimi i dokumenteve XML me XSL: XSLT Processing Model,
fletë stili XSLT, tiparet e gjuhës XSLT, duke përfshirë strukturat e
kontrollit, recursion, templates parameterized, sorting / grupimi, XSLFO
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• Përdorimi i XPath për të identifikuar pjesët e dokumentit:
konceptet (sëpata, shprehjet rrugë, funksionet), të përdorura në stili
XSLT
• Hyrje në XML Schema: pasqyrë, krahasimi me DTDs
• Përmbledhje e TV standarde për përpunimin e të dhënave XML në
një gjuhë programimi universale: analizë gramatikore e të dhënave
XML, modele të ndryshme të përpunimit
• API SAX (arkitektura, qasja mbajtës, përdorimi tipik)
• API DOM (Arkitektura, navigacion përmes një pemë DOM, krijimin
dhe manipulimin pemë DOM)
• përdorimi i fletëve stil XSLT nga një gjuhë universale programimit,
parameterization e fletë stili, transformimi i pemëve DOM
• Shembuj të aplikimit XML nga fusha të ndryshme (p.sh. multimedia,
komunikime mobile, formate shkëmbimin e të dhënave, grafikë
vektoriale)
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas kursit, çdo studenti pritet që të jenë në gjendje të:
kanë një pasqyrë në Dokumentet strukturuar, konceptet themelore
të gjuhëve markup,
kanë një pasqyrë të TV standarde për përpunimin e të dhënave XML
në një gjuhë programimi universale
të shkruani një aplikim të vogël XML nga fusha të ndryshme (p.sh.,
multimedia komunikimit celular, formate të shkëmbimit të të
dhënave, grafikë vektoriale)
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% kurs dhe Provimi Final 50%.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i ligjëratave,
ushtrimeve laboratorike dhe studim të pavarur. Studentët pritet të
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kalojnë një total prej 150 orë në module, duke përfshirë studimin e
pavarur
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
60 orë mësimore orë, dhe 90 orë studim të pavarur.

Mjet konkretizimi / IT:
Java, XML, CSS, Ajax

literature bazë për t'u përdorur në secilin modul
Lit
PHP and MySQL Web Development, prej Luke Welling, Laura
Thompson
Learning PHP, MySQL, and JavaScript (1st Edition), prej Robin Nixon.
O'Reilly & Associates, 2009
Head First Ajax, prej Rebecca Riordan, O'Reilly & Associates, 2008.
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Konceptet thelbësore: sistemet tradicionale file-based, pavarësisë se
të dhënave, arkitekturës tre niveleshe dhe përkufizime themelore.
Modelimi i të dhënave: abstragimi i informacionit në ndërmarrje të
vërtetë të botës, konceptuale, modelet e të dhënave logjike dhe
ruajtjen me theks të vendosur mbi parimin e normalizimit.
5O1. Bazat e te dhenave

Modeli Relacional: Marrëdhëniet, tuples, atributet, domains,
integriteti bazës së të dhënave, dhe algjebra relacionale.
DBMS relacionale: SQL, manipulimin e të dhënave, definmi i të
dhënave dhe përkufizimet e pengesave.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Për të ofruar studentëve të kuptuarit e procesit të projektimit dhe
zhvillimit e cila fillon me një problem të vërtetë botërore dhe
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rezulton në një zgjidhje të bazës së të dhënave.
Me përfundimin e suksesshëm të modulit, studentët do të jenë në
gjendje të udhëtojnë në:
Kuptojnë organizatën bazë dhe funksionalitetin e një
shumëllojshmëri të llojeve të sistemeve të bazës së të dhënave.
Formulojë strukturat duke përdorur rregullat e të dhënave të
normalizimit.
Hartimi i një modeli logjik të dhënave që kap kërkesat e një
organizate për Database, hartimin dhe zhvillimin e një aplikimi të
bazës së të dhënave dhe të vlerësojë zgjidhje.
Madhësia e bazes se të dhënave (nga një model i normalizuar i te
dhënave logjike) dhe kryejnë first-cut dizajn fizik për një sistem të
menaxhimit të bazës së të dhënave tipike.
Zbatimi i një bazë të dhënash duke përdorur SQL dhe të kuptojnë se
si të zgjedh performancën e saj.
DBMS ben te kuptuarit se si të menaxhojme recovery nga dështimet
dhe mund te kete qasje në harmoni me bazën e të dhënave, dhe të
jetë në gjendje për të kritikuar një sistem mbi këto baza
Rëndësia e te njohurit te administrimit të të dhënave dhe të sigurisë.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
Kursi 50% Provimi Final 50%
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, ushtrimeve laboratorike dhe te studimit të pavarur. Ky
modul do të përfshijë ligjërata dhe të punen në grupe të vogla në
ushtrime të ngjashme të strukturuara, punëtorive, së bashku me
kompjuterin e duhur duke përdorur një tutorial interaktiv SQL.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në module duke
perfshire studimet e pavarura
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 30 orë dhe 90 orë laboratorike për studim të
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pavarur.
Literature themelore e secilit modul që do të përdoret:
Database Solutions – A step-by-step guide to Building Databases/
Carolyn Begg and Thomas Connolly, Addison Wesley / ISBN :
0321173503
Oracle SQL and PL/SQL Handbook/ Palinski. Addison Wesley
2002/ISBN:0-201-75294-8/
Oracle Programming (A primer). Sunderraman, Rajshekhar. Addison
Wesley 2000
Fundamentals of Database Systems / Elmasri & Navathe, Addison
Wesley, 1999.
Pershkrimi i shkurter i permbajtjes
Qëllimi i kursit është paraqitja në bazat dhe aplikimet e prekshme të
kriptografisë. Aspektet teknike të të dhënave të sigurisë dhe
mbrojtjes janë paraqitur, si dhe situatat ligjore në përgjithësi. Pra,
studentët do të jenë të aktivizuara për metodat e norms
kriptografike, të cilat kanë qenë në punë në projekte të ndryshme
dhe aplikime te ndryshme, si dhe për të zhvilluar dhe vlerësuar
konceptet e sigurisë. Tema të tjera janë si identifikimi i rreziqeve të
sigurisë dhe e kërcënimeve, të cilat ekzistojnë në LAN ose TCP / IP
shtresë, metodat e mbrojtjes së rrjeteve potencialisht sulmet, për
5O2. Siguria e rrjetave ne shembull nëpërmjet firewalls dhe sistemet e zbulimit te ndërhyrjes.
IT
Kursi do të japë një pasqyrë në elementet themelore, të cilat janë
thelbësore për ndërtimin e protokolleve te IP-sigurisë. Në rrjedhën e
ligjërimit protokollet kryesore të rendesihme te sigurisë gjithashtu do
të shpjegohen.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Student merr pasqyrë të detajuar në sigurimin e informacionit,
Sigurinë Kompjuterike, Rrjetet e Sigurisë; Kërcënimet dhe sulmet
ndaj shtresave LAN dhe TCP / IP; Firewalls dhe Teknikat Intrusion
Zbulime; Elemente për rrjetin End-to-End të Sigurisë: Secret-Key
Algoritmi (DES, IDEA, AES), public-Key Algoritmi (RSA, DiffieHELLMANN), Autentikimi dhe Integriteti (MAC, Hash, HMAC),
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Nenshkrimi digjital, protokollet e igurise se IP- ve:
IPsec (AH-Protokolli, ESP-Protokolli, tunelit Mode. Mode Transport),
IPsec Menaxhimi SA dhe Exchange Key (Ike), IPsec dhe NAT, SSL
(Secure Socket Layer), PGP (Pretty Good Privacy),
Kerberos Authentication, PKI (Infrastruktura publike Key)
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuaritt;
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studimet e pavarur /
praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e kontaktit
(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi Final.

Mjet konkretizimi / IT:
Java
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 30 orë laboratorike dhe 90 orë studimi të pavarur.
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul
Network Security Bible by Ronald L. Krutz and Eric Cole
Security+ Guide to Network Security Fundamentals by Mark D.
Ciampa.
SPershkrimi i shkurtet i permbajtjes
Qëllimi i kursit është që të marrë një pasqyrë në lidhje me
5O3.
Teknologjia teknologjitë e avancuara të IP, Vështrime në mekanizmat themelore,
avancuar e IP- ve dhe baze për hetimet e veta mbi kërkesat e biznesit, baze për të kuptuar
rrjetave
foto të mëdha
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Studenti merr ne menyre te detajuar Arkitekturën e internetit, BGP,
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IP Multicast, IPv6, MPLS, QoS VoIP.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;;
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studime të pavarur /
praktikë. Një maksimum prej 60 orësh. Ora formale e kontaktit
(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studime te
pavarur.
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul
F. Kurose & Keith W. Ross, Computer Networking
Short description of the content
Qellimi I ketij kursi eshte ti mesoje studentet se si duhet te jene ne
gjendje te pershkruajne metodat e avancuara te sigurise ne fushen e
sigurise se IT në mënyrë të qartë, te njohin rrjedhjet e sigurisë së
rrjetet e konfiguruara dhe propozojnë zgjidhje, për të kuptuar dhe
zbatuar menaxhimin e sigurisë, te krahasojnë teknika të ndryshme
VPN te tanishme dhe të vlerësojnë nivelin e tyre të sigurisë, te
përshkruajnë funksionalitetin e arkitektures se vazhdueshme
5O4. Veglat e sigurise ne firewall, të ndërtuar me konceptin e nderrmarjes se sigurise 'globale'.
internet
e cila është e bazuar në kontrollin e pranimit të rrjetit
Qëllimet e pritura të mësimit dhe te mesuarit;
Studenti merr pasqyrë të detajuar ne Level 2-Security: ARP
Protection, Attacks on STP and VLANs, Private VLANs, Rate Limiting,
802.1x
and
EAP,
WLAN
Security
Firewall Principles and Design, TCP Protection (Intercept,
SynCookies), Failover, NAT Issues, Access Lists, Stateful Inspection,
Proxy Authentication and Intrusion Detection and Prevention
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Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studime të
pavarura/ praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e
kontaktit (ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% nga Provimi Final.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 ore mesimore , 30 ore laboratorike dhe 90 ore studim i pavarur.
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul
Cyber Warfare: Techniques, Tactics and Tools for Security
Practitioners by Jason Andress and Steve Winterfeld
Security Power Tools by Bryan Burns, Dave Killion, Nicolas
Beauchesne and Eric Moret.
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi i kursit është që të kemi një pasqyrë dhe të kuptuarit
themelor të menaxhimit të cilësisë sipas ISO 9000 dhe EFQM /
AFQM.
Metodat më të rëndësishme të cilësisë planifikojnë një përmirësim
dhe gjithashtu zbatimin e një sistemi QM proceseve më janë të
njohura.
5Z1. Menaxhimi i Cilësisë

Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Student merr pasqyrë të detajuar në Bazat e menaxhimit të cilësisë,
Metodat dhe mjetet e QM, menaxhimin e procesit dhe optimization,
ISO 9000 Standard i QM, TQM sipas FEMC / AFQM.
Mësimdhënies dhe të mësuarit metodat;
Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, e mbikqyrur punën praktike dhe të pavarur të studimit /
praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e kontaktit
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(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar.

Mjet konkretizimi / IT:
Office, UML

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modulLit.
Quality Management (2nd Edition) by Donna C. S. Summers
Quality Management Demystified by Sid Kemp
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
OS: Processor: Përshkrimi i komponentëve (arkitekturës Von
Neuman-), identifikimi i faktorëve që ndikojnë në performancën
(p.sh. MIPS, flops, shpejtësi clock, indekseve të llogaritura të
performancës, arkitekturës autobus, etj).

5Z2. Operating systems

Sisteme Operative: Operative funksionon sistemi: pasqyrë e
funksioneve (p.sh. ndërfaqe përdorues, makine dhe menaxhimit
periferike etj).
Operacionet kompjuterike: përdorimi i një sistemi operativ të
pronarit, gjenerata e mjedisit dhe sistemet për një përdorues
kompjuteri (strukturat skedar / direktori, rrobaqepsi e ndërfaqes
ekran, sisteme backup etj).
Administrata Rrjeti: menaxhimi i përdoruesve (mirëmbajtjen e
grupeve të punës, logjike dhe të sigurisë fizike).
Përfaqësimi i të dhënave: Numri konvertimet e sistemit (p.sh. binar,
denary, heksadecimal, e numrave decimal, ASCII, Unicode, maska bit,
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bitmaps grafike, roli i sistemeve të ndryshme të numrave). –
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Me përfundimin e suksesshëm të modulit studenti do të jetë në
gjendje të:
Vlerësoni performancën e një sistemi të zgjedhur kompjuterik
Punësojnë sistemet operative
Kuptoni përfaqësim të dhënave, logjikë të thjeshtë dhe të shkoj të
marr-ekzekutuar ciklin e një mikroprocesor model. Shkruani punës
programe të thjeshta të nivelit të ulët.
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të
ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorials dhe studim të pavarur.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet
përfshirë studim të pavarur.
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve
burimet aktuale. Nxënësit duhet të inkurajohen për të lexuar revista
aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe
software.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
30% Assignmenet, 70% Provimi përfundimtar
konkretizimi do të thotë / IT;
Varej nga ligjërues
raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë laborator dhe 90 orë studimi të pavarur.

Mjetet e konkretizimit / TI;
SOsim dhe programe të tjera në varësi të ligjëruesit
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basic literature to be used in each module;
D. Dick, "The PC Support Handbook", Dumbreck Publishing (2000),
Englander, "Architecture of Computer Hardware and Systems
Software: An IT Approach", 2nd Edition, John Wiley (2000) ISBN
0471361093
Hennessy & Patterson, "Computer Architecture: a Quantitative
Approach", Morgan Kaufmann (1995) ISBN 1558603727
M. Murdocca, "Principles of Computer Architecture", Prentice Hall
(2000), ISBN
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Ky modul ofron një hyrje në sistemet e informacionit të menaxhimit
të, ajo që ata janë, se si ata ndikojnë në organizimin dhe punonjësit e
saj, dhe se si ata mund të bëjnë bizneset më konkurruese dhe
efikase. Moduli do të përqëndrohet në mënyrat në të cilat
Përparimet në teknologjinë e informacionit dhe komunikimit e
rrjeteve vazhdojnë të ndryshoj rolin dhe vlerën e sistemeve të
informacionit në biznes dhe menaxhim. Temat Shembull përfshijnë:
themelet organizative dhe teknike të sistemeve të informacionit,
zhvillimin e sistemeve, menaxhimit të informacionit, menaxhimin e
infrastrukturës, sigurisë së sistemit, dhe aplikacionet krijuese të
5Z3. Kërkesat në Sistemit
biznesit të teknologjisë së informacionit.
Dizajn
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Pas përfundimit të këtij moduli studenti do të jetë në gjendje të:
Përshkruani kuadrin e sistemeve të TI dhe të identifikojë
komponentet dhe funksionalitetin e konceptit të përgjithshëm të
sistemeve.
Identifikojë mënyrat në të cilat bizneset e përdorin atë për të
zhvilluar një avantazh strategjik konkurrues të ilustruar qasje
sistemeve për zgjidhjen e problemeve dhe të ciklit të sistemeve të
jetës. Identifikimi dhe diskutojnë trendet e mëdha në trendet
informative technologyIdentify në fushën e Telekomunikacionit dhe
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importanceUnderstand saj strategjik rolin dhe rëndësinë e
menaxhimit të burimeve e të dhënave dhe se si ajo është përdorur
për të mbështetur biznesin operations.Identify dhe ilustruar
rëndësinë
strategjike
të
internetit
në
Intranets
businesses.Differentiate , extranete dhe Internet dhe ilustrojnë se si
këto teknologji janë përdorur në operacionet e biznesit dhe
management.Identify dhe vlerësimin e sistemeve të specializuara të
informacionit për mbështetjen e menaxhimit, mbështetje ekzekutive,
dhe vendim i automatizuar making.Identify çështjet etike të
teknologjisë së informacionit në kontekstin e punësimit, jetës private
, individualitet, kushteve, krimi, shëndetin dhe shqetësimet
shoqërore të punës.
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të
ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorials dhe studim të pavarur.
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet
përfshirë studim të pavarur.
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve
burimet aktuale. Nxënësit duhet të inkurajohen për të lexuar revista
aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe
software.
metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
First Exam :

20%

Second Exam :

20%

Final Exam :
4050%ratio between the theoretical and practical part of teaching;
30 hours teaching hours , 30 hours laboratory and 90 hours
independent study.

Mjetet e konkretizimit / TI;
Office, UML, Java
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basic literature to be used in each module;
Requirements Analysis and Systems Design by Leszek Maciaszek,
ISBN-10: 0321440366
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi i kursit është që të zbatojë kërkesat për përdorimin e
shërbimeve të avancuara të rrjetit kompjuterik, si dhe për të
përdorur aplikacionet e fundit dhe më aktuale standardeve dhe
teknologjive.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Student merr pasqyrë të detajuar në Gjuhët në Web server (PHP, JSP,
Servlets), Bazat e JSPs Kornizat në web-Inxhinierisë, Java Server
përballet.
Web Services me protokollet dhe XML me Java, veçanërisht WSDL,
SOAP dhe UDDI
metodat e mësimdhënies dhe të të mësuarit;
6O1.
Përmbajtja Rezultatet e të mësuarit do të arrihet përmes një kombinimi të
dinamike
të
Web- ligjëratave, ushtrimeve punëtori, tutorials dhe studim të pavarur.
Inxhinierisë
Studentët pritet të kalojnë një total prej 150 orë në modulet
përfshirë studim të pavarur.
Pritet që qendra do të përdorë kompjuterin personal dhe rrjeteve
burimet aktuale. Nxënësit duhet të inkurajohen për të lexuar revista
aktuale për të hetuar dhe vlerësuar zhvillimet e reja hardware dhe
software.
mjetet e konkretizimit / TI;
.NET, Java Scripts, CSS, Ajax, PHP

metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
Lit.
Web Engineering: A Practioner's Approach by Roger S. Pressman and
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David Lowe
Web Engineering: The Discipline of Systematic Development of Web
Applications by Gerti Kappel, Birgit Prýýll, Siegfried Reich and Werner
Retschitzegger
Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Qëllimi kryesor i kursit është që të sigurojë një njohuri te plotë dhe
gjendjen e njohurive të artit në fushën e komunikimit celular. Theksi i
ketij kursi është në strukturën dhe funksionin e sistemit të plotë. Një
studim i detajuar i nënsistemeve që përfshin sistemin e përgjithshëm
të kryhet.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe te mesuarit;
Njohuri teknike e dhënë gjatë mbi aspekte të ndryshme të sistemit
do të ndihmojë pjesëmarrësin në kuptimin e funksionimit të sistemit.
Kjo do të ndihmojë më tej në ofrimin ekspertizave te nevojshme të
kërkuara nga industria.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
6O2.
Konceptet
telekomunikimeve
mobile

e

Rezultatet e mësimit janë arritur nëpërmjet një kombinimi të
ligjëratave, te mbikqyrur me punën praktike dhe studime të pavarura
/ praktikë. Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e kontaktit
(ligjëratë dhe laborator) është në dispozicion.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi Final.

mjetet e konkretizimit / TI;
Varet nga profesori

Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore, 30 orë laboratorike dhe 90 orë studimi të pavarur.
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Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul
Mobile Telecommunications Protocols for Data Networks by Anna Ha
Mobile Telecommunications in a High-Speed World by Peter J.
Curwen

Përshkrim i shkurtër i përmbajtjes
Ky modul ofron një duart-mbi studimin gjithëpërfshirës të
koncepteve Cloud dhe të aftësive të gjithë
modele të ndryshme të cloud shërbimit duke përfshirë
Infrastrukturën si një shërbim (IaaS), Platforma si një shërbim (PaaS),
Software si një shërbim (saas), dhe Biznes Procesit si një shërbim
(BPaaS). IaaS tema të fillojë me një të detajuar
studiojnë evoluimin e migrimit infrastrukturës qaset nga VMWare /
Xen / KVM Virtualization, të
Virtualization adaptive, dhe Cloud Computing / on-kërkesës burimet
sigurimin. rrjedhë Cloud
6O3. Cloud computing

shërbimet e infrastrukturës dhe zgjidhjet e lidhura shitësi janë të
mbuluara edhe në detaje. PaaS Temat mbulojnë një të gjerë
Gama e platformave shitësi Cloud, duke përfshirë ligjet, Google App
Engine, Microsoft kaltra, eukalipt,
OpenStack dhe të tjerët, si dhe një studim të detajuar të shërbimeve
të lidhura platformë të tilla si shërbimet e magazinimit
se levave Google Storage, Amazon S3, Amazon Dynamo, ose
shërbime të tjera për qëllim për të siguruar Cloud
Menaxhimi i burimeve dhe aftësive monitoruese.
Qëllimet e pritura të mësimit dhe rezultatet
Njohuri teknike ofrohet në kursin mbi aspekte të ndryshme të resë
do të ndihmojë pjesëmarrësin në kuptimin e funksionimit të re
brenda jashtë. Kjo do të ndihmojë më tej në dhënien e ekspertizës së
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nevojshme të kërkuara nga industria.
Metodat e mësimdhënies dhe të mësuarit;
Rezultatet e mësimit janë arritur përmes një kombinim i ligjëratave,
të mbikëqyrur punën praktike dhe të pavarur të studimit / praktikë.
Një maksimum prej 60 orësh Ora formale e kontaktit (leksion dhe
laborator) është në dispozicion.
Metodat e vlerësimit dhe kriteret e kalueshmërisë;
50% nga 2 Lab. Projektet dhe 50% Provimi përfundimtar.
Raporti midis pjesës teorike dhe praktike të mësimdhënies;
30 orë mësimore orë, 30 orë në laborator dhe 90 orë studimi të
pavarur.
Literatura bazë për t'u përdorur në çdo modul
Tanenbaum and van Steen, Distributed Systems: Principles and
Paradigms,
Pearson, 2007.
ƒ Jean Dollimore, Tim Kindberg, George Coulouris, Distributed
Systems:
Concepts and Design, Fourth Edition, Addison Wesley, 2005.
ƒ Randal E. Bryant and David R. O'Hallaron,
Computer Systems: A Programmer's Perspective, Prentice Hall, 2003.
ƒ Patterson and Hennessy, Computer Organization and Design: The
Hardware/Software
Kaufmann/Elsvier.

Interface,

Fourth

Edition,

Morgan

ƒ Jason Venner, Pro Hadoop, Apress, 2009

6O4. Projekti Final
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Teza e bachelor është punuar në mënyrë profesionale dhe në mënyrë
të pavarur e studentëve në semestrin e 6-të me 18 ECTS kredi.
Qëllimi i tezës bachelor është për të bërë studentët në gjendje të
aplikojnë njohuritë dhe aftësitë e fituara gjatë studimit në detyra

praktike profesionale. Teza si të tilla duhet të thellojë njohuritë dhe
aftësitë e një nxënësi në një fushë profesionale (Software
Engineering, Software Design dhe Internet Technology) dhe për të
treguar se nxënësi ka zhvilluar një kapacitet për të menduar të
pavarur analitike.
Në tezën e bachelor, studentët duhet të jenë në gjendje të
dokumentojë kontributin e tyre individuale në formë të
dokumentacionit të shkruar. Ky dokument duhet të përfshijë
rëndësinë e problemit të temës, marrëdhëniet e saj me të njohurive
ekzistuese, çështje apo hipoteza, metodologjinë, rezultatet dhe
diskutim. Procesi Teza Bachelor fillon me kontaktimin e profesor i
fushës nxënësit e interesit dhe duke rënë dakord në temën e tezës.
Pasi një temë dhe një mbikëqyrës për tezën janë dakord, një aplikim
zyrtar temë duhet të dorëzohet në institucionin relevant. Instituti
konfirmon temë dhe emëron eprorin dhe instruktor për tezën.
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5.7 Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
2.1. Të dhënat themelore për programin e studimit
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Emri i programit të studimit
Niveli i i kualifikimit sipas KKK
(me shkurtesat BA, MA, PhD, program doktorate,
kurs universitar, certifikatë apo diplomë
profesionale)
Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në formë
të plotë dhe të shkurtuar
Fusha e studimit sipas Erasmus Subject Area
Codes (ESAC)
Profili i programit akademik (specializimi)

Grupi të cilit i orientohet oferta
Kohëzgjatja minimale e studimit

Bachelor i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane
05.0 / 05.2 / 05.3 / 05.5 / 09.0 / 09.1 / 09.2 / 09.3
/ 09.4
Programi përbëhet prej moduleve të: gjuhësisë,
letërsisë, civilizimit, metodikës dhe didaktikës së
mësimdhënies së gjermanishtes si gjuhë e huaj
dhe translatologjisë (përkthim, interpretim),
Të gjithë ata që e kanë përfunduar shkollimin e
mesëm dhe kanë kryer maturën shtetërore.
4 vjet (8 semestra).

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga
puna, studim në distancë etj.)
Numri i ECTS-ve kredive (total dhe viti)

BA

E rregullt
240/60
Viti I, semestri I, lëndët obligative:
1.1 Praktikë gjuhe I, Gjuhë e sotme gjermane
(A2/1), 1.2 Gramatikë e gjuhës gjermane I
(bazatë), 1.3 Hyrje në linguistikë gjermane, 1.4
Hyrje në letërsinë gjermane (në shkencën e
letërsisë), 1.5 Civilizimi dhe kultura gjermane I,
1.6 Gjuhë shqipe I

Viti I, semestri II, lëndët obligative:

Modulet /Lëndët (pasqyrë e shkurtër)

2.1 Praktikë gjuhe II - Gjuhë e sotme gjermane
(A2/2), 2.2 Fonetikë dhe fonologji e gjuhës gjermane,
2.3 Letërsia gjermane I, 2.4 Civilizimi dhe kultura
gjermane II, 2.5 Gjuhë e huaj I; 2.6 Gjuhë shqipe II

Viti II, semestri III, lëndët obligative:
3.1 Praktikë gjuhe III - Gjuhë e sotme gjermane
(B1/1), 3.2 Morfologji e gjuhës gjermane, 3.3
Letërsia gjermane II, 3.4 Hyrje në teknikën e
punës së studimit të gjermanistikës, 3.5 Hyrje në
didaktikën e gjuhës

Lëndë me zgjedhje:
3.6 Gjuhë e huaj II, 3.7 Gjuhë frënge I, 3.8 Leximi
dhe kuptimi i teksteve, 3.9 Analizë e gabimeve
gjuhësore
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Viti II, semestri IV, lëndët obligative:
4.1 Praktikë gjuhe IVGjuhë e sotme gjermane (B1/2), 4.2 Sintaksë e gjuhës
gjermane, 4.3 Letërsia gjermane III,
4.4 Shkrim kreativ

Lëndë me zgjedhje:
4.5 Hyrje në didaktikën e gjuhëve të huaja, 4.6 Letërsi
austriake, 4.7 Hyrje në translatologji (përkthim dhe
interpretim), 4.8 Fjalëformimi i gjuhës gjermane

Viti III, semestri V, lëndët obligative:
5.1 Praktikë gjuhe V - Gjuhë e sotme gjermane
(B2/1), 5.2 Metodikë dhe didaktikë e gjuhës gjermane
I, 5.3 Letërsi gjermane IV, 5.4 Gramatikë e gjuhës
gjermane II

Lëndë me zgjedhje:
5.5 Ortografi, 5.6 Frazeologjia e gjuhës gjermane dhe
shqipe, 5.7 Filmi dhe teatri në shek. XX, 5.8 Gjuhësi e
tekstit

Viti III, Semestri VI, Lëndët obligative:
6.1 Praktikë gjuhe VI - Gjuhë e sotme gjermane
(B 2/2), 6.2 Metodikë dhe didaktikë e gjuhës
gjermane II, 6.3 Leksikologji dhe leksikografi e
gjuhës gjermane, 6.4 Seminar në shkencën e
letërsisë

Lëndë me zgjedhje:
6.5 Analizë e teksteve letrare, 6.6 Komunikimi
ndërkulturor, 6.7 Gjermanishtja për qëllime
akademike dhe specifike, 6.8 Përkthim gjermanisht
–shqip

Viti IV, Semestri VII, Lëndët obligative:
7.1 Praktikë gjuhe VII - Gjuhë e sotme gjermane
(C 1/1), 7.2 Metodikë dhe didaktikë e gjuhës
gjermane III,
7.3 Praktika profesionale në
shkollë,
7.4 Seminar i gjuhësisë gjermane

Lëndë me zgjedhje:
7.5 Metodologjia dhe teknikat e punës shkencore, 7.6
Filozofia e arsimit, 7.7 Përkthim letrar, 7.8 Gjuhësi
kontrastive

Viti IV, Semestri VIII, Lëndët obligative:
8.1 Praktikë gjuhe VIII - Gjuhë e sotme gjermane
(C 1/2), 8.2 Praktika profesionale në shkollë, 8.3
Seminar i didaktikës, 8.4 Punimi i diplomës BA

Lëndë me zgjedhje:
8.5 Metodologjija dhe teknikat e përkthimit, 8.6
Analizat dhe përgatitja e mësimdhënies së
gjermanishtes si gjuhë e huaj, 8.7 Letërsia në
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Numri i vendeve të studimit
Udhëheqësi i programit të studimit

Personeli
i
përhershëm
(shkencor/artistik)
(Numri sipas kategorive të personelit)

mësimdhënien e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj, 8.8
Gjermanishtja e ekonomisë
100
Prof. dr. Kimete Canaj
Prof. dr. Izer Maksuti

MA. Armend Bytyçi, Goethe Certifikata deri
C2; Prof. dr. Brikena, Kadzadej; MA. Ilir
Krusha (PhD Kandidat, Vjenë); Prof. dr. Izer
Maksuti (studim , MA, PhD, Vjenë), Kimete
Canaj, MA, PhD, Grac, Vjenë; Shkurte
Veliu-Ajdini (PhD Kandidat, Vjenë), Mr.
akademik
Vilson Marku (PhD Kandidat, Graz),
Prof. dr. Xhafer Beqiraj (Prishtinë, Tiranë),
Mag. Martina Drescher, Lektore austrike,
OEAD, Vjenë
Prof. dr. Jörg Meier, Innsbruck, Austri

Taksat e studimit

35 Euro për semestër

2.2. Arsyeshmëria e programit për tregun e punës
Studentët e Departamentit të Gjuhës dhe Letërsis Gjermane, shkollimin e arsimimin e tyre e
përfundojnë si individë me dituri efikase kulturore dhe sociale në fusha të ndryshme. Derisa
një numër i të diplomuarëve të gjuhës gjermane do të zgjedhin të japin mësim, qoftë në
nivelin e shkollës së mesme, apo pas diplomimit të duhur, mund të punojnë në kolegj apo
universitet. Theksimet në analizat tekstuale dhe aftësitë e të shkruarit do ta bëjnë Gjuhën
gjermane specializim traditicional të fortë për shumë profesione, duke përfshirë gazetarinë,
drejtësinë, shkrimin teknik, shkencën e bibliotekës dhe llojllojshmërinë e fushave në biznesin
botëror fusha në media dhe informim dhe turizëm gjithashtu në sa ma shumë instuticione
publike.
Studentët të cilët do ta përfundojnë arsimimin e tyre si individë me dituri efikase kulturore
dhe sociale në fushat e ndryshme.
Të diplomuarit mund të punojnë si administratorë, asistentë, apo përkthyes dhe interpretues
në kompani, redaktorë në shtëpi botuese etj.
Me ngritjen e zhvillimit teknologjik dhe kërkesën e zhvillimeve të reja, gjithashtu kanë
ngritur nevojën për qasje në literaturën e huaj ku përkthimi i kësaj bëhët i rëndësishëm për
zhvillimet në shumicën e fushave në Kosovë.
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Përveç kësaj, ata mund të punojnë gjithashtu në fushat e mediave dhe komunikimit e të
turizmit, gjithashtu edhe në instituicionet e ndryshme publike.
Që nga 1999, Kosova është karakterizuar me prezencë të bashkësisë ndërkombëtare. Si
rezultat, janë shumë organziata ndërkombëtare të themeluara e që ende funksionojnë në
Kosovë. Në këtë mënyrë nevoja dhe kërkesa për punësim të përkthyesve viteve të fundit
është rritur tepër. Së pari, kjo kërkesë ka qenë më aktuale për organizatat ndërkombëtare dhe
më pas fryma e rekrutimit të satfit të atillë u përhap edhe për institucionet publike kosovare
të formuara rishtazi, gjithashtu institucionet tjera që janë në procesin e themelimit.
Shumica e këtyrë punëtorëve të diplomuar do të jenë të vendosur në shkollat e mesme në tërë
Kosovën. Programi nuk e parasheh nënshkrimin e ndonjë dokumenti zyrtar, sipas nevojave të
arsyetuara në përputhje me statitstikat aktuale të zhvillimit në nivelin parauniversitar.
Ekzistojnë ofrues tjerë të Arsimit të Lartë në Kosovë, të cilët ofrojnë program në Gjuhën dhe
Letërsinë Gjermane. Megjithatë, program i Gjuhës Gjermane (Bachelor) i ofruar në
Universitetin e Prizrenit është përzierje e ligjëratave të ndryshme që përgatit të diplomuar për
mësues, qofshin ata në shkollat fillore apo të mesme. Është program më orinetim tregu, i cili
ofron lëndë të rangut të gjerë për pajisjen e studentëve me shkathtësi të nevojshme teorike
dhe praktike.
2.3. Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit
Dizajnimi i Programit të Gjuhës Gjermane është bazuar në disa modele universitare:
Universitetit të Osijekut, Universitetit të Zagrebit, Universitetit të Shkodrës,
Universiteti i Prishtinës, Universitetit të Selanikut, Universiteti të Vjenës

dhe universiteteve të tjera në vend e rajon, dhe vendet gjermanishtfolëse.
2.4. Grupi target, të cilit i dedikohet programi
Maturantëve të shkollave të mesme të Kosovës dhe të rajonit
2.5. Orientimi i programit të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit
Dega e Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane është e Fakultetit të Filologjisë.
2.6. Qëllimi dhe profili i programit të studimeve
Programi i Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane përgatit studentë për karrierë në fushë të
mësuesisë dhe përkthimit.
Studentët do të ndjekin ligjëratat, të cilat kryesisht janë të fokusuara në aspektin hyrës të
gjuhës, gjuhësisë, letërsisë dhe kulturës gjermane, si dhe metodikës e didaktikës së
mësimdhënies së gjermanishtes si gjuhë e huaj dhe translatologjisë (përkthim, interpretim).
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Objektivat e Mësimit
 Gjuha & Komunikimi: lexim dhe dëgjim; të shprehurit me shkrim; zhvillimi i
shkathtësive të avansuara në të lexuarit, të folurit dhe të shkruarit e gjermanishtes.
- Njohuri gjuhësore deri në nivelin C1 (sidomos nga lëndët: praktikë gjuhe I, VIII).
Pasi niveli i njohurive të gjuhës gjermane nga studentët është i ndryshëm, ata ndahen
në grupe sipas nivelit të njohurive të gjuhës gjermane.
-

Linguistika: T’i zhvillojë aftësitë e studentëve që t’i njohin përbërsit e ndryshëm
që e bëjnë gjuhën gjermane, t’i kuptojnë vetitë sintetike komplekse, dhe të
analizojnë dhe t’i reflektojnë ato në gramatikë. Dije themelore teorike për
strukturën gjuhësore të gjermanishtes.

-

Literaturë: T’i zhvillojë aftësitë e studentëve për ta përdorur terminologjinë e
duhur gjuhësore, kultrore, apo analizat letrare. Njohuri themelore për gjuhësinë
dhe letërsinë gjermane.

-

Njohuri kulturore: Zhvillon diturinë e studentëve të periudhave kryesore, autorët
dhe lëvizjet e letërsisë gjermane brenda kontekstit të tyre kulturor, intelektual dhe
socio-politik. Njohuri të përgjithshme për kulturën dhe shoqëritë e vendeve
gjermanofolëse

2.7. Rezultatet e pritura të mësimit
Pas përfundimit të suksesshëm të studimeve Bachelor, studenti do të jetë në gjendje:
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të analizojë shprehje gjuhësore dhe struktura gjuhësore;
të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh, ndër to edhe tekste të gjata, tekste specifike
komplekse, komente dhe raporte;
të shkruajë mbi situata komplekse, duke u shprehur qartë dhe në mënyrë të strukturuar
dhe duke zgjedhur gjuhën e përshtatshme për lexuesin;
të flasë rrjedhshëm dhe spontanisht, të mbajë qëndrim, të formulojë saktë mendimet
dhe idetë e tij/saj dhe t‘i paraqesë ato me hollësi;
-të kryejë një punë hulumtuese;
-të përpilojë një punim shkencor sipas teknikave/rregullave për punime shkencore;
të analizojë tekste letrare në përgjithësi;
të demonstrojë njohuri themelore për teoritë e ndryshme linguistike dhe letrare;
të komunikojë në gjuhën gjermane në nivel të avancuar;
t’i identifikojë veprat e letërsisë gjermane sipas epokës letrare;
të punojë efektivisht, individualisht dhe në grup;
të demonstrojë njohuri të thella për aspektet e ndryshme të letërsisë, historisë dhe
kulturës gjermane;

-

të hartojë punime seminarike dhe t’i prezantojë ato me kompetencë akademike dhe
teknike;
të përpilojë tekste akademike (Punimi i diplomës) dhe t’i prezantojë ato;
të demonstrojë njohuri për metodat e mësimdhënies së gjermanishtes si gjuhë e huaj;
të planifikojë dhe të mbajë orën mësimore;
të nxërë kompetenca të mjaftueshme për t’u përfshirë në tregun e punës (në
mësimdhënie, përkthim për institucione të ndryshme, projekte hulumtuese etj.).

2.8. Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale të studimit
Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike i programit të studimit është rreth 60% teori,
40% praktikë. Ky raport për disa lëndë shpeshherë shkon në 40 - 60 në dobi të praktikës
gjuhësore.
2.9. Llogaritja e ECTS-ve
Ky program është i dizajnuar me tetë semestra dhe numri i përgjithshëm i kredive është
240.
2.10. Puna praktike
Në kuadër të lëndës “7.3 Praktika profesionale në shkollë“ (semesti VII dhe VIII), studentëve
u ofrohet mundësia që ta kryejnë praktikën e tyre si në shkollat e mesme, ashtu edhe në ato të
ulëta dhe të larta. Ata janë të obliguar që pas një faze të shkurtër të hospitimit, e cila i
përfshinë 30 orë mësimore, të mbajnë vetë mësim nën mbikëqyrjen e mësimdhënësve me
përvojë në klasa në të cilat mësohet gjuha gjermane si gjuhë e huaj. Përvojat e tyre nga
ligjëratat dhe nga praktika profesionale (hospitimi dhe mbajtja e orës mësimore) i
dokumentojnë në një raport me shkrim, në të cilin reflektohet edhe procesi i tyre mësimor.
Puna praktike është e inkorporuar në program ku studentët gjatë vitit të tretë dhe katërt të
studimeve do të kenë mundësi të krijonë përvojën në punën e vërtetë. Kjo do të kualifikohet
me kredi ECTS shtesë. Programi do të përgatitë studentët gjithashtu për kryerjen apo punën
në sektorin privat në qendra të ndryshme të Gjuhës gjermane dhe organizatave të tjera që
operojnë në Kosovë.
Duke konsideruar relevante lidhshmërinë e njohurive të fituar gjatë studimeve me aspektin
praktik, programi parasheh që puna praktike të inkorporohet në plan-programin mësimor të
rregullt. Kjo mund të sqarohet më tutje, që studentët në vitin e fundit të studimeve janë të
obliguar ta bëjnë një periudhë mujore si praktikë nëpër institucione përkatëse apo
ndërmarrje.
Për arsye praktike studentët mund të zgjedhin një kompani, organizatë apo institucion publik
për kryerjen e punës praktike. Periudha e kryerjes së praktikës do të shkallëzohet me kredi
ECTS.
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Universiteti (Fakultet i Filologjisë) ka një marrëveshje me mësimdhënësit e këtyre
shkollave, që ata t’i pranojnë studentët në orët e tyre mësimore. Përveç kësaj, studentëve u
lëshohet një dokument i nënshkruar nga Dekani, në mënyrë që të dëshmojnë para drejtorëve
të shkollave se ata janë studentë të Fakultetit të Filologjisë.
2.11. Plani i bashkëpunimit dhe hulumtimeve
Bashkëpunim me DAAD, OEAD, Fondacionin Herder;
Bashkëpunimi vendor e rajonal;

Bashkëpunimit të Departamentit me ambasadat DACH;
Ngritja e një biblioteke të specializuar për gjermanishten (Fachbibliothek für
Germanistik) edhe Biblioteka Austriake.
2.12. Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve
Kriteret e regjistrimit në studimet themelore (Bachelor) në Fakultetin e Filologjisë janë këto:
- përfundimi me sukses i shkollës së mesme;
- kalimi i provimit të maturës;
- kalimi i provimit pranues.

Kandidatët e interesuar për të studiuar Gjuhën dhe Letërsinë Gjermane duhet të dëshmojnë se
kanë njohuri të gjuhës gjermane për t’u pranuar në studime. Ata i nënshtrohen provimit
pranues dhe duhet të kenë së paku njohuri në nivelin A2 sipas Kornizës Europiane të
Referencës.
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2.13. Pasqyrë e programit
Viti I
Semestri I
Nr.

Orë/javë

O/Z

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

1.1 Praktikë gjuhe I
Gjuhë e sotme gjermane (A2/1)

0

4

4

Mr. Ilir Krusha,
PhD Cand.

2.

O

1.2 Gramatikë e gjuhës gjermane I
(bazat)

2

2

6

Prof. dr.
Canaj

3.

O

1.3 Hyrje në linguistikë gjermane

2

2

6

Prof.
dr.
Maksuti

4.

O

1.4 Hyrje në letërsinë gjermane (në
shkencën e letërsisë)

2

2

6

Mr. Shkurte VeliuAjdini, PhD Cand.

5.

O

1.5 Civilizimi dhe kultura gjermane I

2

1

4

Mr. Vilson Marku,
PhD Cand.

6.

O

1.6 Gjuhë shqipe I

2

2

4

Prof. ass. dr. Xhafer
Beqiraj

Gjithsej – semestri I

23 orë

2.1 Praktikë gjuhe II Gjuhë e sotme gjermane (A2/2)

0

Kimete
Izer

30

Semestri II
7.

O

4

4

Mr. Ilir Krusha,
PhD Cand.

8.

O

2.2 Fonetikë dhe fonologji e gjuhës
gjermane

2

2

6

Prof.
dr.
Maksuti

9.

O

2.3 Letërsia gjermane I

2

2

6

Mr. Shkurte VeliuAjdini

10.

O

2.4 Civilizimi dhe kultura gjermane II

2

1

4

Mr. Vilson Marku

11.

O

2.5 Gjuhë e huaj I

2

2

5

Prof. ass.dr. Sermin
Turtulla

12.

O

2.6 Gjuhë shqipe II

2

2

5

Prof. ass. dr. Xhafer
Beqiraj
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Izer

Gjithsej

21 orë

30

Viti II
Semestri III
Nr.

Orë/javë

Sh.

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

3.1 Praktikë gjuhe III Gjuhë e sotme gjermane (B1/1)

0

6

5

Mr. Armend Bytyqi

2.

O

3.2 Morfologji e gjuhës gjermane

2

2

5

Prof. dr.
Canaj

3.

O

3.3 Letërsia gjermane II

2

2

5

Mr. Shkurte VeliuAjdini

4.

O

3.4 Hyrje në teknikën e punës së studimit të
gjermanistikës

2

1

4

Mr. Vilson Marku

3.5 Hyrje në didaktikën e gjuhës

2

0

3

Prof. dr.
Canaj

5.
Gjithsej

18 orë

Kimete

Kimete

22

Lëndë me zgjedhje
6.

Z

3.6 Gjuhë e huaj II

1

2

4

Prof. ass.dr. Sermin
Turtulla

7.

Z

3.7 Gjuhë frënge I

1

2

4

Mr.
Shabani

8.

Z

3.8 Leximi dhe kuptimi i teksteve

2

1

4

Prof. dr.
Kadzadej

Brikena

9.

Z

3.9 Analizë e gabimeve gjuhësore

2

1

4

Prof.
Canaj

Kimete

Gjithsej – semestri III
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24 orë

30

Muhamet

dr.

Semestri IV
10. O

4.1 Praktikë gjuhe IV Gjuhë e sotme gjermane (B1/2)

0

6

5

Mr. Armend Bytyçi

11. O

4.2 Sintaksë e gjuhës gjermane

2

2

6

Prof. dr.
Kadzadej

12. O

4.3 Letërsia gjermane III

2

2

6

Mr. Shkurte VeliuAjdini

13. O

4.4 Shkrim kreativ

2

1

5

Prof. dr.
Canaj

Kimete

Gjithsej

17 orë

Kimete

Brikena

22

Lëndë me zgjedhje
14. Z

4.5 Hyrje në didaktikën e gjuhëve të 2
huaja

1

4

Prof. dr.
Canaj

15. Z

4.6 Letërsi austriake

2

1

4

Mr. Shkurte VeliuAjdini

16. Z

4.7 Hyrje në translatologji (përkthim 2
dhe interpretim)

1

4

Prof. dr.
Canaj

17. Z

4.8 Fjalëformimi i gjuhës gjermane

1

4

Prof.
dr.
Maksuti

Gjithsej – semestri IV

2
23 orë

Kimete
Izer

30

Viti III
Semestri V
Nr.
1.
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Orë/javë

Sh.

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

O

5.1 Praktikë gjuhe V Gjuhë e sotme gjermane (B2/1)

0

8

6

Mr.
Armend
Bytyçi

2.

O

5.2 Metodika dhe didaktika e

2

2

5

Prof. dr. Kimete
Canaj

gjuhës gjermane I

3.

O

5.3 Letërsia gjermane IV

2

2

6

Mr.
Shkurte
Veliu-Ajdini

4.

O

5.4 Gramatikë e gjuhës gjermane II

2

2

5

Prof. dr. Kimete
Canaj

Gjithsej

20 orë

22

Lëndë me zgjedhje
5.

Z

5.5 Ortografi

2

1

4

Prof. dr.
Maksuti

Izer

6.

Z

5.6 Frazeologjia e gjuhës gjermane dhe 2
shqipe

1

4

Prof. dr.
Maksuti

Izer

7.

Z

5.7 Filmi dhe teatri në shek. XX

2

1

4

Mr.
Marku

8.

Z

5.8 Gjuhësi e tekstit

2

1

4

Prof.
Brikena
Kadzadej

Gjithsej – semestri V

26 orë

Vilson
dr.

30

Semestri VI
9.

O

10. O

0

8

6

Mr.
Armend
Bytyçi

2

2

6

Prof. dr. Kimete
Canaj

6.3 Leksikologji dhe leksikografi e gjuhës 2

2

5

Prof. dr.
Maksuti

2

5

Mr.
Shkurte
Veliu-Ajdini

6.1 Praktikë gjuhe VI
Gjuhë e sotme gjermane (B 2/2)
6.2 Metodika dhe didaktika e
gjuhës gjermane II

11. O

gjermane

12. O
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6.4 Seminar në shkencën e letërsisë

2

Gjithsej

20 orë

22

Izer

Lëndë me zgjedhje
13. Z

6.5 Analizë e teksteve letrare

2

1

4

Mr.
Shkurte
Veliu-Ajdini

14. Z

6.6 Komunikimi ndërkulturor.

2

1

4

Mr.
Marku

15. Z

6.7
Gjermanishtja
për
akademike dhe specifike

qëllime 2

1

4

Prof. dr.
Maksuti

Izer

16. Z

6.8 Përkthim gjermanisht –shqip

2

1

4

Prof. dr.
Maksuti

Izer

Gjithsej – semestri VI

26 orë

Vilson

30

Viti IV
Semestri VII
Nr.

Orë/javë

Sh.

Lëndët

L

U

ECTS

Mësimdhënësi

1.

O

7.1 Praktikë gjuhe VI

0

8

6

Mr.
Armend
Bytyçi

2.

O

7.2 Metodika dhe didaktika e

2

2

5

Prof. dr. Kimete
Canaj

4

5

Mr.
Martina
Drescher

2

6

Prof. dr. Izer
Maksuti

Gjuhë e sotme gjermane (C 1/1)

gjuhës gjermane III

3.

O

7.3 Praktika profesionale në shkollë
(hospitim)

4.

O

7.4 Seminar i gjuhësisë gjermane

Gjithsej

2
20 orë

22

Lëndë me zgjedhje
5. Z

7.5 Metodologjia dhe teknikat e punës 2
shkencore

1

4

Prof. dr. Izer
Maksuti

6. Z

7.6 Filozofia e arsimit

1

4

Mr.
Marku
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2

Vilson

7. Z

7.7 Përkthim letrar

2

1

4

Mr.
Shkurte
Veliu-Ajdini

8. Z

7.8 Gjuhësi kontrastive

2

1

4

Prof. dr. Izer
Maksuti

Gjithsej – semestri VII

26 orë

30

Semestri VIII
9. O

8.1 Praktikë gjuhe VI

0

10.O

8.2 Praktika profesionale në shkollë
(mësimdhënie)

11.O

8.3 Seminar i didaktikës

12.O

8.4 Punimi i diplomës BA

Gjuhë e sotme gjermane (C 1/2)

2

8

6

Mr.
Armend
Bytyçi

4

5

Mr.
Martina
Drescher,
OEAD Lektore

2

5

Prof. dr. Kimete
Canaj

6

Gjithsej

16 orë

22

Lëndë me zgjedhje
13.Z

8.5 Metodologjija
përkthimit

e 2

1

4

Prof. dr. Izer
Maksuti

14.Z

8.6 Analizat dhe përgatitja e mësimdhënies së 2
gjermanishtes si gjuhë e huaj

1

4

Prof. dr. Kimete
Canaj

15.Z

8.7 Letërsia në mësimdhënien e gjuhës 2
gjermane si gjuhë e huaj

1

4

Mr.
Shkurte
Veliu-Ajdini

16.Z

8.8 Gjermanishtja e ekonomisë

1

4

Mr.
Martina
Drescher,
OEAD Lektore

Gjithsej – semestri VIII
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dhe

teknikat

2

22 orë

30

2.14 Përshkrimi i modulit / lëndës:
Viti I – Semestri I
Lëndët obligative:
S1

Mësimdhënësi: Mr. Ilir Krusha

Nr. Lënda:

1.1 Praktikë gjuhe I (A2/1)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri I

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

dhe 15 javë, 0+4
4

Lënda ka për qëllim t’i ofrojë studentit njohuri elementare
gramatikore. Theks i veçantë do t’i kushtohet praktikimit të
gjuhës gjermane si në të folur, po ashtu edhe në të shkruar. Kjo
lëndë synon zhvillimin e shkathtësive komunikative dhe sociale të
nevojshme për komunikim në këtë gjuhë, si: të shkruarit, të
lexuarit, të folurit dhe të dëgjuarit. Ushtrohen strategji të ndryshme
të të lexuarit dhe të të dëgjuarit (global, selektiv e të detajuar). Po
ashtu ushtrohen shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të
ndryshme të teksteve, të folurit) dhe ato receptive. Të katër
shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të temave të
ndryshme. Në temat që do të përpunohen gjatë këtij semestri bëhet
pasurimi i leksikut të studentëve me fjalë të reja të nivelit gjuhësor
të lartë cekur. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas
teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me
Përshkrimi dhe qëllimi i
përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të
lëndës
për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit dhe format digjitale, të
cilat i ofron botuesi i literaturës, siç janë: platformë e internetit për
ushtrime online dhe aplikacione për celularët mobil etj. Gjatë
ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe punime seminarike
me tema të ndryshme, të cilat janë në përputhje me programin e
lëndës.
Objektivat e lëndës:
- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me shkathtësitë
reale jetësore;
- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre për të
komunikuar me folësit e gjermanishtes;
- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe
fleksibil i gjuhës gjermane si për qëllime personale, po ashtu
edhe për ato profesionale;
- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur.
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Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:

- të dëshmojë që zotëron njohuri elementare të gramatikës
gjermane;
- të kuptojë informacionet më të rëndësishme në biseda të jetës
së përditshme, por edhe njoftime të shkurtra në radio apo
mesazhe në telefon;
- të nxjerrë informacionet e rëndësishme nga artikuj të shkurtër
gazetash, njoftime që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe
nga tabela udhëzuese;
- të shkruajë mesazhe, të cilat lidhen drejtpërdrejt me mjedisin
që i rrethon;
- të formulojë pyetje rreth temave të jetës së përditshme dhe të
reagojë ndaj tyre;
- në biseda të përditshme të bjerë dakord ose të negociojë për
diçka.
Mësimi realizohet nëpërmjet përdorimit të metodave të
kombninuara dhe qasje kognitive, komunikative dhe ndërkulturore
për ta arritur përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive
e
gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë
individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin pjesë
në mënyrë aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht gjatë
semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të ndryshme).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91100=10

Provimi:
8

Vlerësimi dhe notimi

Të dëgjuarit– 20%
Të lexuarit – 20%
Të shkruarit –20%
Të folurit –

20%

Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %
Literatura bazë:

9

Literatura:

1. Specht/Habersack/Pude: Menschen A2/1. Kursbuch mit DVDROM. Niveau: A2/1. Hueber Verlag 2013.
2. Sarita Batra/Karin Ransberger: Menschen A2: Deutsch als
Fremdsprache/Intensivtrainer mit Audio-CD . 2016.

Literatura shtesë
3. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann/Grammatik Intensivtrainer
NEU A2/ Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau: A2/Klett
Verlag 2017.
4. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann/Wortschatz Intensivtrainer
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

S1

NEU A2/ Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau: A2/Klett
Verlag 2017.
Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann/Schreiben Intensivtrainer
NEU A2/ Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau: A2/Klett
Verlag 2017.
Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu
erarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim. Dudenverlag
2005.
Karin Hall / Barbara Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch
als Fremdsprache. Max Huber Verlag 2001.
Langenscheidt Handwörterbuch Deutsch-Albanisch AlbanischDeutsch, Langenscheidt 1999.
Langenscheidt Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache Bild für
Bild - Bildwörterbuch: 7.500 Begriffe, Redewendungen und
Sätze in tausenden Bildern, Deutsch (Langenscheidt Wörterbuch
Bild für Bild) Taschenbuch. 2016
Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische
Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner in Deutsch als
Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010.

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj

Nr. Lënda:

1.2 Gramatikë e gjuhës gjermane I (bazat)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri I

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

6

6

Lënda synon të merret fillimisht me definicionet bazë të
Përshkrimi dhe qëllimi i gramatikës, fokusimi në karakteristikat gramatikore të gjuhës
gjermane dhe në bazat e karakterizimit të tipologjisë së
lëndës
gjermanishtes, t’i sqarojë vështirësitë gramatikore të gjuhës
gjermane.
Kjo lëndë do t’i adresojë vështirësitë e veçanta të gramatikës së
gjuhës gjermane:
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Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

-

njohja me parimet gramatikore të gjuhës gjermane;

-

të kuptuarit e koncepteve themelore gramatikore është një
nga synimet kryesore të lëndës;

-

të kuptuarit e proceseve gramatikore
morfologjike e sinataksore të gjermanishtes;

-

mësimi i pjesëve të ligjëratës dhe aftësimi i studentëve për
aplikimin e tyre në mënyrë të drejtë.

dhe

parimeve

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Eisenberg, Peter (2006): Grundriss der deutschen Grammatik.
Band 1: Das Wort. 3. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler.
2. Eisenberg, Peter (2006): Grundriss der deutschen Grammatik.
Band 2: Der Satz. 3. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler.
3. Engel, Ulrich: Deutsche Grammatik. Neubearb. München:
Iudicium 2004.
4. Helbig,

Gerhard

/

Joachim

Buscha

(2013): Deutsche

Grammatik, Ein Handbuch für Ausländerunderricht. München:
Klett-Langenscheidt.
5. Hoffman,Ludger (2014): Deutsche Grammatik. Grundlagen für
9

Literatura:

Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als Zweitsprache und
Deutsch als Fremdsprache 2 Aufl.. Berlin: Erich Schmidt
Verlag.
6. Duden,

Band

4.

Die

Grammatik.

Hrsg.

von

der

Dudenredaktion. Neudruck der 9. Aufl. Mannheim [u.a.]:
Dudenverlag 2016.
7. Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard: Lehr- und Übungsbuch der
deutschen Grammatik. München: Ismaning 2013.
8. DUDEN. Die Grammatik. Hrsg. von den Dudenredaktion.
Band 4. Mannheim, Wien u.a.: Dudenverlag 82009.
9. Hall, Karin / Schneider, Barbara: Übungsgrammatik für
Fortgeschrittene DaF. München: Ismaning 2013.
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10. Helbig, Gerhard /Buscha, Joachim Deutsche Grammatik. Ein
Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München u. a.:
Langenscheidt 2013.
11. Helbig, Gerhard /Buscha, Joachim: Übungsgrammatik.
Leipzig: Langenscheidt 2000.

S1

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

1.3 Hyrje në linguistikë gjermane

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri I

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

6

6

Kjo lëndë është një shqyrtim i linguistikës në përgjithësi, duke
Përshkrimi dhe qëllimi i theksuar teorinë dhe metodologjinë e fushave qendrore
tradicionale në fushën e fonetikës, fonologjisë, morfologjisë dhe
lëndës
sintaksës - me koncentrim të veçantë në teoritë fonologjike dhe
sintaksore dhe teknikat analitike. Përsëritja e lëndës do t’i mbulojë
temat në: fonetikë, morfologji, semantikë dhe pragmatikë,
sociolinguistikë, psikolinguistikë dhe lingustikë historike.
- Njohja me objektin e studimit të disiplinës teorike: Gjuhësi e
përgjithshme, aplikative dhe historike.
Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:
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-

Të kuptuarit e koncepteve themelore të gjuhësisë është një
nga synimet kryesore të lëndës.

-

Njohja e metodave themelore të studimit në gjuhësi, teoritë
më të përhapura dhe njohje e përgjithshme për historinë e
ideve në këtë fushë.

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar

8

Vlerësimi dhe notimi

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Buch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische
Linguistik. Eine Einführung. 2. durchges. u. korr. Aufl.
Tübingen: Narr.
2. Graefen, Gabriele/Liedke, Martina (2012): Germanisctische
Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache.
2., überarb. u. erweiterte Auflage. mit CD-ROM. Tübingen: A.
Franke Verlag.
3. Ossner,
Jakob/
Zinsmeister,
Heike
(Hrsg.):
Sprachwissenschaft für das Lehramt. Ferdinand Schöningh,
Paderborn 2014.

9

Literatura:

S1

Mësimdhënësi: Mag. Shkurte Veliu-Ajdini

Nr. Lënda:

1.4 Hyrje në Letërsinë gjermane (në shkencën e letërsisë)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri I

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

6

6

Lënda fillimisht trajton problemet teorike të letërsisë në
përgjithësi dhe më vonë fokusohet në problemet e letërsisë
gjermane. Në këtë fushë, para së gjithash bëhet përpjekje që
studentët të marin njohuri mbi kualifikimet kyçe të punës si:
teknikat e punës, marrja e informacioneve, kritika e tekstit, bazat e
Përshkrimi dhe qëllimi i analizës së tekstit, por edhe informacione më të zgjeruara mbi
lëndës
letërsinë në përgjithësi dhe letërsinë gjermane në veçanti.
Njëkohësisht do të ketë një praktikë tekstuale në mënyrë metodike.
Në kuadër të kësaj lënde ushtrohet gjithashtu me literaturën dhe
kërkimet duke përdorur monografitë ndihmëse dhe mjetet tjera
shkencore. Njëkohësisht do të jetë një ushtrim i të mendurait kritik
gjatë leximit të teksteve letrare.
Qëllimet e kesaj lënde janë që studenti të arrijë të njohë teknikat e
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punës, të arrijë te marrja e informacioneve, gjithashtu kritika e
tekstit dhe bazat e analizës së tekstit janë objektiva të kësaj lënde.
Gjithashtu do të merren informacione më të zgjeruara mbi
letërsinë në përgjithësi dhe letërsinë gjermane në veçanti, si :
epokat e zhvillimit të historisë së letërsisë gjermane, veçoritë më
thelbësore të letërsisë gjermane dhe veprat e autorët më kryesorë
të letërsisë gjermane.

Rezultatet e pritura:

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studenti do të jetë në
gjendje që të dëshmojë që zotëron njohuri në fushën e shkencës së
letërsisë gjermane, të cilat njohuri mund t’i përdorë gjatë
studimeve të mëtutjeshme. Të dëshmojë që zotëron njohuri dhe
shkathtësi në fushën e kërkimit shkencor, që janë esenciale për
përpilimin e punimeve seminarike. Të dëshmojë që zotëron
njohuri dhe shkathtësi rreth gjinive letrare dhe të analizojë ato.
Në procesin e mësimdhënies zbatohet
metodologjia
bashkëkohore. Format e ndryshme të ligjërimit të modifikuar,
e punë e pavarur e studentëve sipas formave bashkëkohore të
bashkëpunimit (reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në
dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me
shkrim ).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Allkemper, Alo/Eke, Norbert O.: Literaturwissenschaft: Eine
Einführung in die Literaturwissenschaft. Wilhelm Fink
Verlag 2010.
2. Klewitter, Anne/Ostheimer, Michael: Literaturtheorie –
Ansätze
und
Anwendungen.
Göttingen:
Vandenhoeck&Rupprecht 2008.
3. Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen
Praxis. Würzburg: Königshausen&Neumann 2007.
4. Schultes-Sasse, Jochen/ Werner, Renate: Einführung in die
Literaturwissenschaft. München: Wilhelm Fink Verlag 1977.
5. Vogt, Jochen: Einladung zur Literaturwissenschaft. München:
Wilhelm Fink Verlag 1991.
6. Vogt, Jochen: Wie analysiere ich eine Erzählung? München:
Wilhelm Fink Verlag 2011.

S1

Mësimdhënësi: Mr.sc. Vilson Marku (PhD cand.)

Nr. Lënda:

1.5 Civilizimi dhe kultura gjermane I

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri I

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

6

Kush flet gjuhën gjermane ose dëshiron ta mësojë atë, duhet t’i
njohë edhe tiparet themelore të kulturës, gjuhës dhe letërsisë
gjermane. Fitimi i njohurive bazë për historinë e kulturës
gjermane, me theks të veçantë në ndërlidhjen që ekziston mes
ngjarjeve historike dhe atyre kulturore. Studimi i historisë së
kulturës si bazë për t’i kuptuar çështjet aktuale politike dhe
Përshkrimi dhe qëllimi i kulturore, si dhe identitetin kulturor gjerman. Kombinimi i
lëndës
njohurive nga fusha të ndryshme të kulturës gjermane, si letërsia,
arti, arkitektura, muzika. Sensibilizimi i studentëve për ngjarjet
kulturore-poltike në historinë gjermane. Do të trajtohen ngjarjet
dhe personalitetet më të rëndësishme historike e kulturore,
proceset sociale dhe ekonomike, të arriturat kryesore ne filozofi,
në artin figurativ dhe të arkitekturës, letërsisë, si dhe fenomene
tjera kulturore në të kaluarën (institucionet më të rëndësishme, jeta
e përditshme, botëkuptimet etj.).

Rezultatet e pritura:
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-

Aftësimi i studentëve për punë të pavarur për hulumtimin,
interpretimin dhe paraqitjen e informacioneve për historinë dhe
kulturën gjermane.

-

Në këtë ligjeratë, si dhe referatet e studentëve (si punë në
grupe) do të trajtohet periudha prej antikitetit deri tek epoka e
reformacionit.

-

Në këtë semestër, studetët marrin njohuri themelore për
historinë e kulturës gjermane prej kohës së antikitetit të

gjermanikëve deri te periudha e reformacionit gjerman nga
Martin Lutheri. Njëkohësisht ata fitojnë aftësi kritike për
zhvillimin dhe të identitetin kulturor, bëjnë ndërlidhjen e
aspekteve të ndryshme të kulturës dhe janë në gjendje t’i
dallojnë dhe t‘i interpretojnë ato në mënyrë të pavarur.
7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
Literatura bazë:

9

Literatura:

1. Beyme, Klaus: Kulturpolitik in Deutschland: Von der
Staatsförderung zur Kreativwirtschaft, Springer Fachmedien,
Wiesbaden, 2012.
2. Die Geschichte der Deutschen
erzählt Wilhelm von
Sternburg, Campus Verlag, Frankfurt/New York, 2005.
3. Demant, Alexander: Über die Deutschen. Eine kleine
Kulturgeschichte, Propyläen-Berlin,32009.
4. Gössmann, Wilhelm: Deutsche Kulturgeschichte im
Grundriss, Grupello Verlag- Düsseldorf, 2006.
5. Hamann, Richard: Geschichte der Kunst, Th.KnaurVerlag,München, 1932, S.377-476;681-896.
6. Jordan, Gerda, Deutsche Kultur in Epochen, Peter Lang,
New York, 1993.
7. Kleine deutsche Geschichte, Reclam, Stuttgart, 2006.
8. Naumann, Günter, Deutsche Geschichte. Das Alte Reich
925-1806, Marix Verlag Wiesbaden, 2009.
9. Van Dülmen, Richard: Kultur und Alltag in der Frühen
Neuzeit. Das Haus und seine Menschen, C. H. Beck,
München, 2005.
Online resurset:
https://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/de/system/files/download/tatsachen_2015_deu.pdf
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/partner/epaper/epaperJugendbuch_TuD_2015_DEU/
Literatura shtesë:

Die mittelalterliche Kunst in Deutschland, në: Hamann, R.
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“Geschichte der Kunst”, Knaur, Berlin, 1932, fq. 213-337.
Bumke J. Höfische Kultur.Literatur und Gesellschaft im hohen
Mittelalter,dtv München, 102008.
Moebius S./Quadlflieg D. (Hrsg.), Kultur.Theorien der
Gegenwart,VS Verlag,Wiesbaden,2006.
S1

Mësimdhënësi: Prof. ass. dr. Xhafer Beqiraj

Nr. Lënda:

1.6 Gjuhë shqipe I

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri I

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

Lënda (kursi) ka për qëllim që studentët:
- të kuptojnë drejt objektin e studimit të disiplinës së morfologjisë, e cila
është njëra nga disiplinat mjaft të rëndësishme të gjuhës. Njohja në nivel
të duhur të Gjuhës shqipe I (Morfologji) do t’u ndihmojë studentëve të
Programit të Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane të mësojnë dhe
përvetësojnë më lehtë dhe më mirë gramatikën e gjermanishtes;
- të aftësohen për njohjen sa më të mirë të klasave të fjalëve (pjesëve të
ligjëratës) të ndryshueshme dhe të pandryshueshme;
Përshkrimi dhe qëllimi i
ta
zbatojnë drejtshkrimin e trajtave të fjalëve dhe t’i kuptojnë mirë
lëndës:
kategoritë gramatikore të tyre;
- t’i shkruajnë drejt trajtat e fjalëve në fjali;
- t’i zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre;
- të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e
morfologjisë;

dhe 15 javë, 2 + 2
4

-

të aftësohen për punë kërkimore-hulumtues individuale e
grupore;
- t’i zhvillojnë aftësitë për të hulumtuar, krahasuar, analizuar e
për të sintetizuar etj.
Pikësynim kryesor i lëndës është që studentët:
Rezultatet e pritura:
-
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të kuptojnë se njohja e morfologjisë së shqipes është me
rëndësi të veçantë jo vetëm për të zotëruar në nivel të duhur
gjuhën amtare, por përmes saj studentët do ta kenë më të lehtë
mësimin e gramatikës së gjermanishtes;
t’i përvetësojnë klasat e fjalëve (pjesët e ligjëratës) të
ndryshueshme dhe të pandryshueshme dhe t’i dallojnë mirë
ato, si:

-

7
8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

pjesët e ndryshueshme të ligjëratës;
pjesët e pandryshueshme të ligjëratës;
fjalët e lakueshme: emrat, mbiemrat, përemrat, numërorët dhe
fjalët e zgjedhueshme–foljet;
- t’i përvetësojnë kategoritë gramatikore të secilës klasë;
- të kuptojnë mirë fjalëformimin dhe t’i kuptojnë tipat e
fjalëformimit;
- njohja e mirë e morfologjisë do t’u ndihmojë atyre edhe në
zotërimin e sintaksës, sepse pa zotërimin e mirë të morfologjisë
nuk ka mundësi të zotërohet mirë sintaksa;
- të fitojnë njohuri teorike, t’i njohin konceptet gramatikore dhe
të përvetësojnë normën gramatikore si sistem, dhe të kenë
kompetencë të thellë për gramatikën;
- të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të gjuhës dhe
teoritë e reja që lidhen me të.
e Ligjërata, punime seminarike, teste provuese, prezantime, provim
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë:
01–49= 5, 50–60 = 6, 61–70 = 7, 71–80 = 8, 81–90 = 9, 91–100=10
1. Memushaj, Rami, Morfonologji e eptimit të shqipes standarde,
Infbotues, Tiranë, 2012.

9

Literatura:

2. Beci, Bahri, Gramatika e gjuhës shqipe, EDFA, Tiranë, 2010.
3. ASHSH, Gjuha shqipe I, IGJLSH, Tiranë, 2002.

Viti I – Semestri II
Lëndët obligative:
S2

Mësimdhënësi: Mr. Ilir Krusha

Nr. Lënda:

2.1 Praktikë gjuhe II (A2/2)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri II

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe

15 javë, 0+4
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proporcioni:
5

ECTS kreditë:

4

6

Lënda ka për qëllim, si vazhdimi i semestrit paraprak, t’i ofrojë
studentit zgjerimin e njohurive elementare gramatikore. Qëllim yni
është praktikimi i gjuhës gjermane në të folur dhe në të shkruar
nga studentët. Kjo lëndë synon vazhdimin e zhvillimit të
shkathtësive komunikative dhe sociale të nevojshme për
komunikim në këtë gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe të
dëgjuarit. Ushtrohen strategji të ndryshme të të lexuarit dhe
dëgjuarit (global, selektiv e të detajuar). Po ashtu ushtrohen
shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të ndryshme të teksteve,
të të folurit) dhe ato receptive. Të katër shkathtësitë do të
ushtrohen përmes trajtimit të temave të ndryshme. Me anë të
temave që do të përpunohen gjatë këtij semestri bëhet pasurimi i
leksikut të studentëve me fjalë të reja të nivelit gjuhësor të
lartpërmedur. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas
Përshkrimi dhe qëllimi i teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me
përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të
lëndës
për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit dhe format digjitale, të
cilat i ofron botuesi i literaturës, siç janë: platformë e internetit për
ushtrime online dhe aplikacione për celularët mobilë etj. Gjatë
ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe punime seminarike
me tema të ndryshme, të cilat janë në përputhje me programin e
lëndës.
Objektivat e lëndës:

Rezultatet e pritura:
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- t’i aftësojë studentët të kombinojnë gjuhën me shkathtësitë
reale jetësore;
- të ngrisë aftësinë e studentëve për të komunikuar për tema të
caktuara me folësit e gjermanishtes;
- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe
fleksibil i gjuhës gjermane si për qëllime personale po ashtu
edhe për ato profesionale;
- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur.
- zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit
në nivelin A2 të Kornizës së Përbashkët Europiane për gjuhë;
- të dëshmojë që zotëron njohuri bazë të gramatikës gjermane;
- të kuptojë informacionet në biseda të jetës së përditshme, por
edhe njoftime në radio apo mesazhe në telefon;
- të nxjerrë informacione të caktuara nga artikuj gazetash,
njoftime që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe nga
tabela udhëzuese;
- të trajtojë tema të ndryshme nga mediat elektronike dhe të
shkruara;

-

7

Metodat
mësimdhënies:

të shkruajë mesazhe dhe letra zyrtare, të cilat lidhen
drejtpërdrejt me mjedisin që i rrethon;
të formulojë pyetje rreth temave të caktuara dhe të reagojë
ndaj tyre;
në biseda të përditshme të bjerë dakord ose të negociojë për
diçka.

Mësimi realizohet nëpërmjet përdorimit të metodave të
kombninuara dhe qasje kognitive, komunikative dhe ndërkulturore
për ta arritur përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive
e
gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë
individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin pjesë
në mënyrë aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht gjatë
semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të ndryshme).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91100=10

Provimi:
8

Vlerësimi dhe notimi

të dëgjuarit– 20%
të lexuarit – 20%
të shkruarit –20%
të folurit –

20%

Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %
Literatura bazë:
1. Specht/Habersack/Pude: Menschen A2/2. Kursbuch mit DVDROM. Niveau: A2/1. Hueber Verlag 2013.
2. Sarita Batra/Karin Ransberger: Menschen A2: Deutsch als
Fremdsprache/Intensivtrainer mit Audio-CD . 2016.

9

Literatura:
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Literatura shtesë
3. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann/Grammatik Intensivtrainer
NEU A2/ Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau: A2/Klett
Verlag 2017.
4. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann/Wortschatz Intensivtrainer
NEU A2/ Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau: A2/Klett
Verlag 2017.
5. Christiane Lemcke, Lutz Rohrmann/Schreiben Intensivtrainer

6.

7.
8.
9.

10.

S2

NEU A2/ Deutsch als Fremdsprache (DaF) Niveau: A2/Klett
Verlag 2017.
Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu
erarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim. Dudenverlag
2005.
Karin Hall / Barbara Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch
als Fremdsprache. Max Huber Verlag 2001.
Langenscheidt Handwörterbuch Deutsch-Albanisch Albanisch
Deutsch, Langenscheidt 1999.
Langenscheidt Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache Bild für Bild
Bildwörterbuch: 7.500 Begriffe, Redewendungen und Sätze in
tausenden Bildern, Deutsch (Langenscheidt Wörterbuch Bild für Bild)
Taschenbuch. 2016.
Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische
Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner in Deutsch als
Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010.

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

2.2 Fonetikë dhe fonologji e gjuhës gjermane

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri II

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

6

6

Lënda synon të merret fillimisht me definicionet bazë të fonetikës
dhe fonologjisë, fokusimi në karakteristikat fonetike të shqiptimit
të gjermanishtës dhe në bazat e karakterizimit të tipologjisë së
gjermanishtes t’i sqaroj vështirësitë në nivelin standard të tingujve.
Lënda referuese: Praktikë gjuhe I, VIII; Gjuhë e sotme gjermane,
Përshkrimi dhe qëllimi i
kjo lëndë do t’i adresojë vështirësitë e veçanta të shprehjeve gojore
lëndës
të gjermanishtes. Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës:
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-

të kuptuarit e koncepteve themelore të fonetikës dhe
fonologjisë është një nga synimet kryesore të lëndës;

-

të kuptuarit e proceseve të nyjëtimit të tingujve dhe parimeve
fonetike dhe fonologjike të gjermanishtes;

-

mësimi i alfabetit ndërkombëtar fonetik dhe aftësimi i

studentëve për shfrytëzimin e tij;
-

njohja me parimet e transkriptimit fonetik (IPA).

Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studenti do të jetë në
gjendje që:

Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

- t’i kuptojë proceset e rregullta fonetike dhe fonologjike dhe
proceset e nyjëtimit të tingujve të gjermanishtes;
- t’i përshkruajë tingujt e gjermanishtes sipas kritereve fonetike
dhe fonologjike;
- t’i zbatojë konceptet e përvetësuara teorike të fonetikës dhe
fonologjisë.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjese provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Staffeldt, Seven (2010): Einführung in die Phonetik,
Phonologie und Graphematik des Deutschen: Ein Leitfaden
für den akademischen Unterricht. Verlag: Stauffenburg.

9

Literatura:

2. Noack, Christina (2010): Phonologie. Heidelberg: Winter.
3. Wiese, Richard (2011): Phonetik und Phonologie. Paderborn:
Fink
4. DUDEN 2005. Aussprachewörterbuch. Bd. 6. Mannheim:
Duden Verlag

S2

Mësimdhënësi: Shkurte Veliu-Ajdini

Nr. Lënda:

2.3 Letërsi gjermane I

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri II

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative
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4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

6

6

Qëllimi kryesor i lëndës është që në këtë semestër studentët të
marrin njohuri të përgjithshme mbi letërsinë e mesjetës gjermane,
ku do të ofrohen njohuri të përgjithshme mbi letërsinë në gjuhën e
vjetër gjermane, pastaj duke u futur në mesjetën e hershme
gjermane. Fokus i veçantë i shtohet zhvillimit të letërsisë në
mesjetën e lashtë dhe mesjetën e vonë gjermane. Studentët do të
kenë mundësinë që nga afër të vërejnë zhvillimin e gjuhës
gjermane, por edhe ndryshimet e stilit në letërsi, dhe qëllimet e të
Përshkrimi dhe qëllimi i shkruarit në kohërat e hershme. Në përgjithësi do të jetë një
vështrim mbi letërsinë e mesjetës në përgjithësi dhe një vështrim i
lëndës
përgjithshëm i veprave, gjinive, producentëve dhe recipientëve të
letërsisë në mesjetë, si dhe një vështrim mbi funksionin e letërsisë
në mesjetë dhe në kohën e hershme të re.
Brenda kesaj periudhe studentët do të njihen me krijimtarinë
letrare të autorëve më të rëndësishëm të këtyre periudhave. Ata do
të mësojnë për gjinitë kryesore letrare, do të njihen me prapavijën
historike dhe ndikimin e saj në tekste leterare. Brenda këtij
semestri janë të parapara gjithashtu analiza dhe interpretime të
veprave më të rëndësishme nga përfaqësuesit e këtyre epokave.

Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat
mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi
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Të ketë një pasqyrë të përgjithshme mbi letërsinë gjermane të
mesjetës në përgjithësi dhe, po ashtu t’i njehë në përgjithësi
veprat, zhanret, producentët dhe recipientët e letërsisë së mesjetës
gjermane.

Në procesin e mësimdhënies zbatohet
metodologjia
bashkëkohore. Format e ndryshme të ligjërimit të modifikuar,
e punë e pavarur e studentëve sipas formave bashkëkohore të
bashkëpunimit (reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në
dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me
shkrim ).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

1. A., Herbert und Frenzel, Elisabeth: Daten der deutschen
Dichtung. Chronologischer Abriß der deutschen
Literaturgeschichte. Band 1. Von den Anfängen bis zum
Jungen Deutschland. München: Deutscher Taschenbuch
Verlag, 1997.
9

2. Balzer, Bernd und Mertens, Volker: Deutsche Literatur in
Schlaglichtern. Mannheim, Wien, Zürich: Meyers
Lexikonverlag, 1990.

Literatura:

3. Boockmann, Hartmut: Einführung in die Geschichte des
Mittelalters. München, 2001.
4. Brunner, Horst: Geschichte der deutschen Literatur des
Mittelalters im Überblick. Stuttgart: Reclam, 2000.

S2

Mësimdhënësi: Mr.sc. Vilson Marku (PhD cand.)

Nr. Lënda:

2.4. Civilizimi dhe kultura gjermane II

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri II

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

6

Do të trajtohen ngjarjet dhe personalitetet më të rëndësishme
historike
e kulturore, proceset sociale dhe ekonomike, të arriturat
Përshkrimi dhe qëllimi i
kryesore
në
filozofi, në artin figurativ, të arkitekturës, letërsisë, si
lëndës
dhe fenomene tjera kulturore në të kaluarën (institucionet më të
rëndësishme, jeta e përditshme, botëkuptimet etj.). Do të trajtohet
zhvillimi kulturor e ai shoqëror, si dhe politik i territoreve
gjermanofolëse, nga Epoka e Barokut e deri në ditët e tona.
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Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Në këtë semester studetët marrin njohuri themelore për historinë e
kulturës gjermane prej kohës së reformacionit deri në ditët tona.
Njëkohësisht, ata e krijojnë një vetëdije kritike të zhvillimit dhe të
identitetit kulturor, bëjnë ndërlidhjen e aspekteve të ndryshme të
kulturës dhe janë në gjendje t’i dallojnë dhe t‘i interpretojnë ato në
mënyrë të pavarur.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
Literatura bazë:

9

Literatura:

1. Beyme, Klaus: Kulturpolitik in Deutschland: Von der
Staatsförderung zur Kreativwirtschaft, Springer Fachmedien,
Wiesbaden, 2012.
2. Demant, Alexander: Über die Deutschen. Eine kleine
Kulturgeschichte, Propyläen-Berlin,32009.
3. Fridell, Egon: Kulturgeschichte der Neuzeit, Bd 1 dhe 2, dtv,
1976.
4. Gössmann, Wilhelm: Deutsche Kulturgeschichte im
Grundriss, Grupello Verlag- Düsseldorf, 2006.
5. Hamann, Richard: Geschichte der Kunst, Th.KnaurVerlag,München, 1932, S.377-476;681-896.
6. Jordan, Gerda, Deutsche Kultur in Epochen, Peter Lang,
New York, 1993.
7. Kleine deutsche Geschichte, Reclam, Stuttgart, 2006.
8. Naumann, Günter, Deutsche Geschichte. Das Alte Reich
925-1806, Marix Verlag Wiesbaden.
9. Van Dülmen, Richard: Kultur und Alltag in der Frühen
Neuzeit. Das Haus und seine Menschen, C. H. Beck,
München, 2005.
Online resurset:
https://www.tatsachen-ueberdeutschland.de/de/system/files/download/tatsachen_2015_deu.pdf
https://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/partner/epaper/epaperJugendbuch_TuD_2015_DEU/
Literatura shtesë:

Clark K. Zivilisation, Rowohlt, Hamburg, 1970
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Moebius S./Quadlflieg D. (Hrsg.),
Gegenwart,VS Verlag,Wiesbaden,2006

Kultur.Theorien

der

S1Mësimdhënësi: Prof. ass.dr. Sermin Turtulla
Nr.

Lënda:

4.5 Gjuhë angleze I

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri I

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

Lënda synon prezantimin dhe ushtrimin e gjuhës angleze në nivelin
përkatës të aftësisë për të komunikuar në mënyrë efikase gjatë situatave
Përshkrimi dhe qëllimi i të përditshme në shoqëri dhe punë. Theks i veçantë i përkushtohet
zhvillimit të katër shkathtësive të integruara të gjuhës përmes qasjes
lëndës
komunikatave të mësimit të gjuhës. Studentët zhvillojnë aftësinë e
përdorimit të drejtë të strukturave gjuhësore, rrjedhshmërinë në të folur
dhe zgjedhjen e gjuhës së përshtatshme, duke ushtruar gjuhën në
situata me përmbajtje nga jeta e vërtetë.

dhe 15 javë, 2+2

Rezultatet e pritura:

7

Metodat e mësimdhënies:

4

Në fund të semestrit studentët do të jenë në gjendje të identifikojnë
qëllimin kryesor dhe hollësirat lidhur me komunikimin gojor; të shprehin
idetë dhe mendimet në mënyrë të qartë dhe efikase, duke i
përdorurshprehjet e duhura gramatikore dhe fjalorin e përshtatshëm; të
zhvillojnë mendimin kritik dhe shkathtësitë analitike.
Ligjërata, punime
përfundimtar
Vlerësimi me pikë:

8

Vlerësimi dhe notimi

100-95

- 10

94 – 88 – 9
87 – 79 – 8
78 – 67 – 7
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seminarike, teste provuese, prezantime, provim

66 – 51 – 6

Prania në klasë

10

Pjesëmarrja në klasë

12

Detyrat e shtëpisë

22

Punime semestrale
Provimi me shkrim
9

S2

18
38

Strange, D. & Hall, D. (2000). Pacesetter: elementary level. Oxfrod:
Oxford University Press.

Literatura:

Mësimdhënësi: Prof. ass. dr. Xhafer Beqiraj

Nr. Lënda:

2.6 Gjuhë shqipe II

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri II

3

Obligative/ zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:
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dhe 15 javë, 2 + 2
5

Lënda (kursi) ka për qëllim që studentët:
- të kuptojnë drejt objektin studimor të disiplinës së sintaksës (së
fjalisë dhe periudhës), e cila është njëra nga disiplinat më me rëndësi
të gjuhës. Njohja në nivel të duhur të Gjuhës shqipe II (Sintaksës) do
t’u ndihmojë studentëve të Programit të Gjuhës dhe Letërsisë
Gjermane të mësojnë dhe përvetësojnë më lehtë dhe më mirë
sintaksën e gjermanishtes;
- të njihen thellësisht me strukturën sintaksore të shqipes së sotme dhe
të trajtojnë teorikisht nocionet gramatikore;
- t’i njohin mirë llojet e togfjalëshave dhe llojet e gjymtyrëve;
- t’i mësojnë gjymtyrët e fjalisë, formimin dhe funksionin e tyre në
fjali, si dhe lidhjen dhe përshtatjen midis tyre për të derivuar fjali të
Përshkrimi dhe qëllimi i
drejta gramatikore;
lëndës:
- të aftësohen për njohjen sa më të mirë të lidhjeve të fjalëve në fjali
dhe të fjalive në periudhë;
- t’i njohin fjalitë e përbëra (periudhat) dhe llojet e tyre;
- t’i zotërojnë konceptet dhe termat sintaksorë dhe të jenë të aftë t’i
zbatojnë praktikisht në shkrimet e tyre;
- t’i zhvillojnë aftësitë e komunikimit dhe transmetimit të dijes së tyre;
- të jenë në gjendje të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e
sintaksës;

6

-

të aftësohen për punë kërkimore-hulumtues individuale e
grupore;
-t’i zhvillojnë aftësitë për të hulumtuar, krahasuar, analizuar e
për të sintetizuar etj.

Pikësynim kryesor i lëndës është që studentët:
-

Rezultatet e pritura:

7

Metodat
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e

të kuptojnë se njohja e sintaksës së shqipes është me rëndësi të
veçantë jo vetëm për të zotëruar në nivel të duhur gjuhën
amtare, por përmes saj studentët do ta kenë më të lehtë
mësimin e gramatikës (sintaksës) së gjermanishtes;
- t’i përvetësojnë njohuritë për të shkruar drejt dhe pa gabime në
aspektin drejtshkrimor (morfologjik e sintaksor);
- t’i njohin mirë strukturat e formimit të fjalisë, duke filluar nga
sintagmat, gjymtyrët e fjalisë, fjalia e deri te periudha dhe
periudha e tekstit;
- të jenë të aftë pas përfundimit të këtij kursi që të shkruajnë
shkrime të nivelit akademik me struktura të ndërlikuara
sintaksore;
- - të fitojnë njohuri teorike, t’i njohin konceptet gramatikore
dhe të përvetësojnë normën gramatikore si sistem, dhe të kenë
kompetencë
të
thellë
për
gramatikën;
- të kuptojnë prirjet e përgjithshme të zhvillimit të gjuhës dhe
teoritë e reja që lidhen me të.
Ligjërata, punime seminarike, teste provuese, prezantime, provim

8

mësimdhënies:

përfundimtar

Vlerësimi dhe notimi

Vlerësimi me pikë:
01–49= 5, 50–60 = 6, 61–70 = 7, 71–80 = 8, 81–90 = 9, 91–100=10
1. Çeliku, Mehmet, Sintaksa e gjuhës shqipe, Ilar, Tiranë, 2012.

9

Literatura:

2. Topalli, Teftë, Sintaksa e fjalisë, ISA, Shkodër, 2011.
3. ASHSH, Gramatika e gjuhës shqipe II , Tiranë, 2002.

Viti II – Semestri III
Lëndët obligative:
S3

Mësimdhënësi: Mr. Armend Bytyqi

Nr. Lënda:

3.1 Praktike gjuhe III (B1/1)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri III

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 0+6

5

ECTS kreditë:

5

6

Zhvillimi i shkathtësive komunikative dhe sociale për komunikim
më të zgjeruar në të shkruar, të lexuar, të folur dhe të dëgjuar janë
qellim i këtij kursi. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen përmes
trajtimit të temave të ndryshme, me anë të së cilave gjatë këtij
semestri bëhet pasurimi i leksikut të studentëve me fjalë të reja të
Përshkrimi dhe qëllimi i nivelit B1/1. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas
lëndës
teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me
përditshmërinë, gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të
për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit edhe format digjitale, të
cilat i ofron botuesi i literaturës, siç janë: platformë e internetit për
ushtrime online dhe aplikacione për celularët mobilë etj. Gjatë
ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe punime seminarike
me tema të ndryshme, të cilat janë në përputhje me programin e
lëndës.
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Objektivat e lëndës:

Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:

- që studentit t’i ofrojë njohuri të përgjithshme gramatikore e
gjuhësore;
- t’i aftësojë studentët të kombinojnë lirshëm dhe pa gabime
gjuhën.
- të ngrisë aftësinë e studentëve për të bashkëbiseduar dhe
prezentuar në tema më të zgjeruara;
- të aplikohet mësimnxënia e pavarur;
- të dëshmojë që zotëron njohuri të qëndrueshme të gjuhës
gjermane në jetën e përditshme dhe që ia del nga ana
gjuhësore në të gjitha situatat e rëndësishme të jetës së
përditshme;
- të kuptojë informacionet nga artikuj të ndryshëm, pretendime
për tema të caktuara dhe bashkëbisedime;
- të nxjerrë informacione të caktuara nga artikuj gazetash,
njoftime që kanë të bëjnë me situata të ndryshme;
- të trajtojë tema të ndryshme nga mediat elektronike dhe të
shkruara;
- të shkruajë mesazhe dhe letra zyrtare, të komentojë dhe të
japë mendime rreth temave të caktuar;
- të jetë në gjendje të mbajë prezantime për tema të ndryshme;
- të jetë në gjendje të ofrojë dhe kundërshtojë argumente dhe
mendime;
- të ketë shqiptim të përafërt të gjuhës gjermane si gjuhë
amtare.
Në procesin e mësimdhënies zbatohet
metodologjia
bashkëkohore. Format e ndryshme të ligjërimit të modifikuar, punë
e e pavarur e studentëve sipas formave bashkëkohore të
bashkëpunimit (reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në
dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me
shkrim).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91100=10

Provimi:
8

Vlerësimi dhe notimi

të dëgjuarit– 20%
të lexuarit – 20%
të shkruarit –20%
të folurit –

20%

pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %
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Literatura:
1. Orth-Chambah/Perlmann-Balme/Schwalb: Sicher!
Fremdsprache. Niveau B1. Hueber Verlag 2012.

2. Marion Lütke: Aspekte neu B1
Deutsch/Intensivtrainer- Klett 2017.

Deutsch

als

plus/Mittelstufe

Literatura shtesë

9

3. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache:
Deutsch-Deutsch (Einsprachige Wörterbücher) 2015
4. Buscha/Szita:
Deutsch
als
Fremdsprache.
Übungsgrammatik. Sprachniveau B1. Schubert Verlag.
Leipzig 2011.
5. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Max Hueber Verlag. Muenchen 2010.
6. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu
erarbeitete
und
erweiterte
Auflage.
Mannheim.
Dudenverlag 2005.
7. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für
den Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008.

Literatura:

8. Karin/Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch als Fremdsprache.
Max Hueber Verlag 2001.
9. Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische
Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner in Deutsch als
Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010.

S2
Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj
Nr. Lënda:

3.2 Morfologji e gjuhës gjermane

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri III

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

5

Përshkrimi dhe qëllimi i Lënda synon të merret fillimisht me definicionet bazë të
morfologjisë, fokusimi në karakteristikat morfologjike të gjuhës
lëndës
6
gjermane dhe në bazat e karakterizimit të tipologjisë së
gjermanishtes t’i sqarojë vështirësitë morfologjike të gjuhës
gjermane. Kjo lëndë do t’i adresojë vështirësitë e veçanta të
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shprehjeve gojore të gjermanishtes:
- të kuptuarit e koncepteve themelore morfologjike është një
nga synimet kryesore të lëndës;
-

të kuptuarit e proceseve morfologjike dhe parimeve
morfologjike të gjermanishtes;

-

mësimi i pjesëve të ligjëratës dhe aftësimi i studentëve për
aplikimin e tyre në mënyrë të drejtë.

Njohja me parimet dhe proceset e rregullta morfologjike të gjuhës
gjermane:
Rezultatet e pritura:

-

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

të bëjë analizën morfologjikë të fjalëve dhe të bëjë dallimin
dhe klasifikimin e morfemave;
t’i përshkruajë dhe t’í dallojë pjesët e ligjëratës në gjuhën
gjermane sipas kritereve morfologjike;
t’i zbatojë konceptet e përvetësuara teorike të morfologjisë;
të njohë e të përdorë në mënyrë korrekte pjesët e ligjëratës të
gjermanishtes.

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Elsen, Hilke (2013): Wortschatzanalyse. Tübingen: A. Franke
2. Eisenberg, Peter (2006): Grundriss der deutschen Grammatik.
Band 1: Das Wort. 3. Auflage. Stuttgart, Weimar: Metzler.
3. Heringer, Hans Jürgen (2009): Morphologie. Paderborn: W.
Fink
4. Römer, C. (2006): Morphologie der deutschen Sprache,
UTB, Narr:Francke, Tübingen.

9

Literatura:

5. Graefen, Gabriele/Liedke, Martina (2012): Germanisctische
Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache.
2., überarb. u. erweiterte Auflage. mit CD-ROM. Tübingen: A.
Franke Verlag S. 97 – 123.

6. Ossner, Jakob/ Zinsmeister, Heike (Hrsg.) (2014):
Sprachwissenschaft für das Lehramt. Ferdinand Schöningh,
Paderborn.
7. Duden, Band 4. (2016): Die Grammatik. Hrsg. von der
Dudenredaktion. Neudruck der 9. Aufl. Mannheim [u.a.].
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8. Dreyer, Hilke / Schmitt, Richard (2013): Lehr- und Übungsbuch
der deutschen Grammatik. München: Ismaning.

9. Hall, Karin / Schneider, Barbara(2013): Übungsgrammatik für
Fortgeschrittene DaF. München: Ismaning.

10. Helbig, Gerhard /Buscha, Joachim (2013):Deutsche Grammatik.
Ein Handbuch für den Ausländerunterricht. Berlin, München u. a.:
Langenscheidt.

S2

Mësimdhënësi: Shkurte Veliu-Ajdini

Nr. Lënda:

3.3 Letërsi gjermane II

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri III

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

5

Në semestrin e tretë, Letërsi Gjermane 2, do të fillohet me
periudhën e Renesancës, Humanizmit dhe Reformacionit, duke
vazhduar pastaj me periudhën Barok e të Iluminizmit,
Përshkrimi dhe qëllimi i Empfindsamkeit dhe duke përfunduar në Sturm und Drang (Stuhi
dhe Vrull).
lëndës
Në fund të semestrit studenti do të ketë njohuri të mjaftueshme
rreth epokave të përmendura më lart, ai do t’i njohë autorët dhe
veprat më të njohura të këtyre periudhave, dhe do të jetë në
gjendje të interpretojë ato.

6

Rezultatet e pritura:
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Brenda kësaj kohe studentët do të jenë në gjendje të interpretojnë
veprat e autorëve të ndryshëm – përfaqësues të këtyre epokave –
nga fazat e ndryshme të krijimit. Në përgjithësi, studentët do të
jenë në gjendje të kapin nocionin e tekstit, i cili reflekton veçoritë
e komunikimit letrar. Njëkohësisht do të ketë një vështrim mbi
bazat dhe principin e njohurive shkencore dhe të hermeneutikës.
Do të jetë gjithashtu një aftësim për punë të pavarur me literaturën
shkencore përmes një vështrimi kritik, gjithnjë sipas metodave

aktuale të shkencës së letërsisë.

7

8

Metodat
mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime të veprave të perzgjedhura .
Prezantim punimesh nga studentët, interpretim i përbashkët i
e veprave.
Mësimi zhvillohet me ligjërata sistematike, si edhe me shpjegime
përkatëse.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Sorensen, Bengt Algot: Geschichte der deutschen Literatur
1. Vom Mittelalter bis zur Romantik. München: Beck
2003.

9

Literatura:

2. Zmegac, Viktor: Geschichtliche Probleme der neueren
deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Bd. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2. Weinheim:
Athenäum 1996.
3. Klewitter, Anne/Ostheimer, Michael: Literaturtheorie –
Ansätze
und
Anwendungen.
Göttingen:
Vandenhoeck&Rupprecht 2008.
4. Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen
Praxis. Würzburg: Königshausen&Neumann 2007.
5. Neuhaus, Stefan: Grundriß der Literaturwissenschaft. 3.
Auflage. A.Francke Verlag Tübingen und Basel 2003.

S3 Mësimdhënësi: Mr.sc. Vilson Marku (PhD cand.)
Nr.

Lënda:
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3.4 Hyrje në teknikën e punës së studimit të Gjermanistikës

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri III

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

6

Në këte ligjeratë bëhet fjale për teknikat e punës ne studimin e
Gjermanistikës (Gjuhës gjermane). Në fokus qëndrojnë metodat e punës
shkencore, të cilat do të mësohen (paraqiten) në këte ligjeratë-ushtrim,
Përshkrimi dhe qëllimi i janë edhe për lëndët e tjera, p.sh.: lingustikën dhe medievistikën
fundamentale. Studentëve do t’u jepet një udhëzim sa më i qartë gjatë
lëndës
ligjëratës, do të shtjellohen këto tema kryesore: Si shkruhet një punim i
mirë shkencor? Si mbahet një referat shkencor? Si kërkohet literatura
hulumtuese? Përgatitja e një prezantimi, dallimi ndërmjet botimeve të
teksteve (Textausgaben), si lexohet dhe interpretohet një tekst shkencor?
etj.
Në këtë semestër, studetët marrin njohuri, në rend të parë, se çfarë
Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat e mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

përmban studimi i gjermanistikës dhe, së dyti, t’i mësojë metodat e punës
shkencore për gjermanistët. Konkretisht studentët marrin njohuri për këto
tema kryesore: Si shkruhet një punim i mirë shkencor? Si mbahet një
referat shkencor? Si kërkohet literatura hulumtuese? Dallimi ndërmjet
botimeve të teksteve (Textausgaben), si lexohet një tekst shkencor?
Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi përfundimtar
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 =
8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %;
Pjesa e parë e provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit:
30%; Provimi me gojë: 20 %
Literatura bazë

9

Literatura:

Sittig, C. Arbeitstechniken Germanistik, überarbeitete und verbesserte
Auflage, Klett, Stuttgart, 2013.
Moennighoff,
B./Meyer-Krentle,
E.
Arbeitstechniken
Literaturwissenschaft, UTB, Stuttgart, 162013.
Schäfer S./Heinrich D. Wissenschaftliches Arbeiten an deutschen
Universitäten, IUDICIUM Verlag München, 2010.
Literatura shtesë
1. Esselborn-Krumbiegel H. Richtig wissenschaftlich schreiben,
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2.
3.
4.
5.

UTB, Paderborn, 42016.
Esselborn-Krumbiegel H. Von der Idee zum Text. Eine Anleitung
zum wissenschaftlichen Schreiben, Schöningh,Paderborn, 42014.
Grätz, F. Duden. Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?:
Ein Leitfaden für das Studium und die Promotion, Dudenverlag,
2006.
Karmasin, M./Ribing, R. Die Gestaltung wissenschaftlicher.
Arbeiten: Ein Leitfaden für Seminararbeiten, Bachelor-, Master- und
Magisterarbeiten sowie Dissertationen, UTB, 72012

S3 Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj
Lënda:

3.5 Hyrje në didaktikën e gjuhës

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Viti akademik:

Viti II, semestri III

Obligative/zgjedhore:

Obligative

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+0

ECTS kreditë:

3

Kjo lëndë është një shqyrtim i metodikës në përgjithësi, duke theksuar
teorinë dhe metodologjinë e fushave qendrore tradicionale në fushën e
didaktikës.
Përshkrimi dhe qëllimi i Qëllimi i kësaj lëndë është fillimisht dhënia e njohurive bazë për
didaktikën dhe metodikën e gjuhës gjermane.
lëndës
- Njohja dhe diskutimi i metodave të ndryshme, duke filluar me atë të
përkthimit dhe gramatikës etj.
- Trajtimi i shprehive në mësim e gjermanishtes si gjuhë e huaj.
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- Roli i gramatikës në mësimdhënie dhe transmetimi i saj.

Të bëjë dallimin midis didaktikës dhe metodikës, metodave të ndryshme
të mësimdhënies.
Rezultatet e pritura:

- Të përcaktojë shprehitë në mësimin e gjermanishtes si gjuhë e huaj.
- Të jetë në gjendje të fokusohet në mësimdhënien komunikative të
gramatikës dhe të jetë në gjendje të sqarojë katër shkathtësitë gjuhësore.

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:

Lëndë me zgjedhje
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e Ligjërata, ushtrime,
përfundimtar.

2

pjesë

provimesh,

prezantime,

provimi

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80
= 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20
%; Pjesa e parë e provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit:
30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Ursula Bredel,Hartmut Günther, Peter Klotz (2006): Didaktik der
deutschen Sprache, Bd1, 2, UTB.
2. Gerd Brenner (2016): Methoden für Deutsch und Fremdsprachen,
Lernen und Lehren, Cornelsen Verlag, Berlin.
3. Trim, John / North, Brian u. a. (2009): Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen: Lernen,
lehren, beurteilen. Niveau A1, A2, B1, B2. Hrsg. von GoetheInstitut. Übers. von Jürgen Quetz. – Berlin, Wien u.a.: Lagenscheidt .
4. Faistauer, Renate (2001): Zur Rolle der Fertigkeiten. - In: Gerhard
Helbig (Hg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales
Handbuch. – Wien: de Gruyeter 2001, S. 865-871.
5. Gerard Westhoff: Mentale Handlungsstrukturen bei Faustregeln.
(Unpublished manuscript. Vorlesungsskript, Wien 2006).
6. Ossner,
Jakob/
Zinsmeister,
Heike
(Hrsg.)
(2014):
Sprachwissenschaft für das Lehramt. Ferdinand Schöningh,
Paderborn.

S2 Mësimdhënësi: Prof. ass. dr. Sermin Turtulla
Nr. Lënda:

3.6 Gjuhë angleze II

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Shqipe

2

Viti akademik:

viti I, semestri II

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

4

Lënda synon prezantimin dhe ushtrimin e gjuhës angleze në
nivelin përkatës të aftësisë për të komunikuar në mënyrë efikase
gjatë situatave të përditshme në shoqëri dhe punë. Theks i
Përshkrimi dhe qëllimi i veçantë i përkushtohet zhvillimit të katër shkathtësive të
lëndës
integruara të gjuhës përmes qasjes komunikatave të mësimit të
gjuhës. Studentët zhvillojnë aftësinë e përdorimit të drejtë të
strukturave gjuhësore, rrjedhshmërinë në të folur dhe zgjedhjen e
gjuhës së përshtatshme, duke ushtruar gjuhën në situata me
përmbajtje nga jeta e vërtetë.
Rezultatet e pritura:

7

dhe 15 javë, 2+1

Metodat
mësimdhënies:

Në fund të semestrit, studentët do të jenë në gjendje të
identifikojnë qëllimin kryesor dhe hollësirat lidhur me
komunikimin gojor; të shprehin idetë dhe mendimet në mënyrë të
qartë dhe efikase, duke i përdorur shprehjet e duhura gramatikore
dhe fjalorin e përshtatshëm; të zhvillojnë mendimin kritik dhe
shkathtësitë analitike.
e Ligjërata, punime seminarike, teste provuese, prezantime, testi
përfundimtar
Vlerësimi me pikë:
100-95= 10, 94 – 88 = 9, 87 – 79 =8, 78 – 67=7, 66
– 51= 6

8

Vlerësimi dhe notimi
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Prania në klasë

10

Pjesëmarrja në klasë

12

Detyrat e shtëpisë

22

Punime semestrale

18

Provimi me shkrim

38

Cunningham, S., Moor, P. & Comyns-Carr, J. (2001). Cutting
Edge: Pre-intermediate, Students’ Book. Harlow: Pearson
Education Limited.

9

Literatura:

S3

Mësimdhënësi: Mr. Muhamet Shabani

Nr. Lënda:

3.7 Gjuhë frënge I

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri III

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

dhe 15 javë, 1+2
4

Lënda ka për qëllim t’i ofrojë studentit njohuri elementare
gramatikore. Theks i veçantë do t’i kushtohet praktikimit të gjuhës
frënge si në të folur, po ashtu edhe në të shkruar. Kjo lëndë synon
zhvillimin e shkathtësive komunikative dhe sociale të nevojshme
për komunikim në këtë gjuhë: të shkruarit, të lexuarit, të folurit dhe
të dëgjuarit. Ushtrohen strategji të ndryshme të të lexuarit dhe të
dëgjuarit (global, selektiv e të detajuar). Po ashtu ushtrohen
shkathtësitë produktive (tiparet e llojeve të ndryshme të teksteve,të
të folurit) dhe ato receptive. Të katër shkathtësitë do të ushtrohen
Përshkrimi dhe qëllimi i përmes trajtimit të temave të ndryshme. Në temat që do të
përpunohen gjatë këtij semestri bëhet pasurimi i leksikut të
lëndës
studentëve me fjalë të reja të nivelit gjuhësor të lartpërmendur. Për
zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve nga libri bazë
edhe tekste autentike që ndërlidhen me përditshmërinë, gramatikat e
gjuhës frënge për të huaj, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të
dëgjuarit dhe format digjitale, të cilat i ofron botuesi i literaturës, siç
janë: platforma e internetit për ushtrime online dhe aplikacione për
celularët mobilë etj. Gjatë ushtrimeve studentët do të prezantojnë
edhe punime seminarike me tema të ndryshme, të cilat janë në
përputhje me programin e lëndës.
Objektivat e lëndës:
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Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:

- t’i aftësojë studentët të kombinojnë në gjuhën gjermane
shkathtësitë reale jetësore;
- të ngrisë vetëbesimin e studentëve dhe aftësinë e tyre për të
komunikuar me folësit e frëngjishtes;
- t’i mundësohet studentit të bëhet përdorues eficient dhe fleksibil
i gjuhës frënge si për qëllime personale, po ashtu edhe për ato
profesionale;
- të inkurajohet mësimnxënia e pavarur.
- të dëshmojë që zotëron njohuri elementare të gramatikës
franceze;
- të kuptojë informacionet më të rëndësishme në biseda të jetës së
përditshme, por edhe njoftime të shkurtra në radio apo mesazhe
në telefon;
- të nxjerrë informacionet e rëndësishme nga artikuj të shkurtër
gazetash, njoftime që kanë të bëjnë me jetën e përditshme dhe
nga tabela udhëzuese;
- të shkruajë mesazhe, të cilat lidhen drejtpërdrejt me mjedisin që i
rrethon;
- të formulojë pyetje rreth temave të jetës së përditshme dhe të
reagojë ndaj tyre;
- në biseda të përditshme të bjerë dakord ose të negociojë për
diçka.
Mësimi realizohet nëpërmjet përdorimit të metodave të
kombninuara dhe qasje kognitive, komunikative dhe ndërkulturore
për ta arritur përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive
e
gjuhësore. Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë
individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin pjesë
në mënyrë aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht gjatë
semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të ndryshme).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91100=10

Provimi:
8

Vlerësimi dhe notimi

Të dëgjuarit– 20%
Të lexuarit – 20%
Të shkruarit –20%
Të folurit –

20%

Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %
9

Literatura:
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Literatura bazë:
1. Le nouveau Taxi 1, Guy Capelle, Robert Menand, Méthode de
français, DVD-ROM Inclus, Français langue étrangère, 2009
2. Le nouveau Taxi 2, Robert Menand, Méthode de français, DVDROM inclus, Français langue étrangère, 2009.

Literatura shtesë
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ALTER EGO, Méthode de Français 1, A1, CD Inclus.
ALTER EGO, Méthode de Français 2, A2 +, CD Inclus.
Café crème, méthode de français.
CALLAMAND, M. Grammaire vivante du Français, Paris,
Larousse, 1989.
Bescherelle 1, La conjugaison de 12000 verbes, Paris, Hatier,
1990.
Reflet, méthode de Français.
Conjugaison, Exerçons-nous, 350 exercices- 1000 verbes à
conjuguer , J.Bady, I.Greaves, A.Petetin.
Le nouvel entraînez-vous, vocabulaire, 450 nouveau exercices,
Thierry Gallier, janvier 2006.
Exercices de grammaire en contexte, Anne Akyüz,01/2009.

S3 Mësimdhënësi: Prof.dr. Brikena Kadzadej
Nr. Lënda:

3.8 Leximi dhe kuptimi i teksteve

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri III

3

Obligative/zgjedhore:

zgjedhore

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

Qëllimi kryesor i lëndës është leximi i teksteve, kuptimi i tyre, zhvillimi i
njohurive, përcaktimi i temave dhe strukturave të tyre. Përmes leximit
sistematik, studentët mund të përmirësojnë aftësitë e tyre për punimet
shkencore ku edhe informohen rreth metodave, rrugëve, shtrimit të
Përshkrimi dhe qëllimi i çështjeve dhe argumenteve, si dhe mësohen që të merren seriozisht me
temat e ndryshme. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët t’i përmirësojnë
lëndës
kompetencat e leximit dhe të të kuptimit e teksteve, si dhe t’u ofrojë
studentëve më shumë njohuri gjatë leximit dhe interpretimit të teksteve
shkencore. Studentët arrijnë që përmes ushtrimeve të ndryshme të kuptojnë
përmbajtjen, qëllimin dhe strukturën formale të teksteve të shkruara e
veçanërisht të teksteve shkencore. Studentët mësojnë leximin global,
selektiv e të detajuar të teksteve komplekse. Gjatë orëve do të ushtrohen
teknika dhe detyrat e analizës së teksteve të gjuhës gjermane si në të folur,
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dhe 15 javë, 2+1
4

po ashtu edhe në të shkruar. Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të
kenë mundësi të mësojnë më lehtë dhe në mënyrë më efikase gjuhën
gjermane.

Pas përfundimit të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje që të:
- lexojnë tekste të ndryshme (shkencore) dhe t’i kuptojnë e t’i
interpretojnë ato;
- të kuptojnë çka dëshiron të shprehë një autor në tekstin e tij;
Rezultatet e pritura:

- të kenë të qartë lidhshmërinë (koherencën dhe kohezionin) në mes
të fjalive, paragrafëve të një teksti;
- të identifikojnë fjalët kyçe dhe të interpretojnë tekstin përmes tyre;
- të gjejnë kuptimin e fjalëve të panjohura;
- t’i kuptojnë dhe analizojnë strukturat dhe fjalitë;

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

- t’i përdorin strategjitë e ndryshme të të lexuarit si të lexuarit
global, selektiv e të detajuar të teksteve (komplekse).
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjese provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 8190 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e
provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë:
20 %
1. Michelmann U., Walter ( 2012) : Effizient lesen: Das Knowhow für Zeit- und Informationsgewinn (German Edition)
Gabler Verlag.
2. Bayerlein, Oliver (Hrsg.) (2013): Campus Deutsch: Lesen
B2/C1.

9

Hueber

Verlag.

München.

Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, Darmstadt.

Literatura:

3. Künstler, Daniel ( 2008): Wie nun wird das Lesen gelehrt?
Fremdsprachliche Lesedidaktik im Spannungsfeld zwischen
Lesetheorie und unterrichtlicher Praxis - am Beispiel DaF.
4.

Tekste / pjesë të ndryshme tekstesh (shkencore) që do të

analizohen në klasë.
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S4

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj

Nr. Lënda:

3.9 Analizë e gabimeve gjuhësore

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri III

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

6

Lënda synon të merret fillimisht me analizën e gabimeve gjuhësore,
fokusimi në karakteristikat gabimeve gramatikore të gjuhës
gjermane dhe t’i sqarojë vështirësitë gramatikore të gjuhës
gjermane:
- të kuptuarit e koncepteve themelore të analizës së gabimeve
gjuhësore është një nga synimet kryesore të lëndës;
Përshkrimi dhe qëllimi i
analiza e gabimeve gjuhësore të pjesëve të ligjëratës dhe aftësimi
lëndës
i studentëve për aplikimin e tyre në mënyrë të drejtë;
- të mësohen shkaqet e gabimeve;
- të përshkruhen dhe njihen gabimet;
- të njohë teknikat e korrigjimit të gabimeve;
- të njohë teoritë e gabimeve gjuhësore dhe korrigjimit të tyre në
mësimdhënien e gjuhës së huaj;
-

Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:
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t’i kuptojë proceset e rregullta gramatikore dhe gabimet
gramatikore të gjuhës gjermane;
- të analizojë gabimet dhe të jep vlerën e tyre në të nxënit të
gjuhës
- t’i dallojë shkaqet e gabimeve
- t’i përshkruajnë dhe t’i klasifikojnë gabimet
- t’i përdorë teknikat e korrekturës me shkrim dhe me gojë
- të njohë e të përdorë në mënyrë korrekte pjesët e ligjëratës së
gjuhës gjermane dhe të dallojë në mënyrë të vetëdijshme
gabimet gjuhësore.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.

8

Vlerësimi dhe notimi

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 8190 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e
provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë:
20 %
1. Canaj, Kimete (2010): Interferenz zwischen Deutsch und
Albanisch. Hamburg: Dr. Verlag.

9

Literatura:
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2. Dieter Cherubim (Hrsg.): Fehlerlinguistik. Beiträge zum
Problem der sprachlichen Abweichung. Niemeyer, Tübingen
1980.
3. Katja Siekmann, Günther Thomé: Der orthographische Fehler:
Grundzüge der orthographischen Fehlerforschung und aktuelle
Entwicklungen. (Anhang: Phonem-Graphem-Korrespondenzen
im Deutschen, eine neue 100.000-er Auszählung). Institut für
sprachliche Bildung Verlag, Oldenburg 2012.
4. Kleppin, K. (2011): Erforschen wir eigentlich das, was wir für
erforschenswert halten und was machen wir dann mit den
Ergebnissen? In: Bausch, K.-R.; Burwitz-Melzer, E.; Königs,
F.-G.; Krumm, H.-J. (Hrsg.): Erforschung des Lehrens und
Lernens
fremder
Sprachen:
Forschungsethik.
Forschungsmethodik und Politik. Arbeitspapiere der 31.
Frühjahrskonferenz
zur
Erforschung
des
Fremdsprachenunterrichts. Tübingen, 92-103.
5. Kleppin, K. (2010): Fehleranalyse und Fehlerkorrektur. In:
Krumm, H.-J.; Fandrych, Ch.; Hufeisen, B.; Riemer, C.
(Hrsg.): Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein
internationales Handbuch. 1. Halbband. Berlin; New York,
1060-1072.
6. Kleppin, K. (2010): Fehler, Fehlerkorrektur, Fehlerbewertung.
In: Hallet, W.; Königs, Frank G. (Hrsg.): Handbuch
Fremdsprachendidaktik. Seelze-Velber, 224-228.

Viti II – Semestri IV
Lëndët obligative:
S4

Mësimdhënësi: Mr. Armend Bytyqi

Nr. Lënda:

4.1 Praktikë gjuhe IV– (B1/2)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri IV

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 0+6

5

ECTS kreditë:

5

6

Zhvillimi i shkathtësive komunikative dhe sociale për komunikim
më të zgjeruar në mënyrë të pavarur në të shkruar, të lexuar, të
folur dhe të dëgjuar janë qëllim i këtij kursi. Të katër shkathtësitë
do të ushtrohen përmes trajtimit të temave të ndryshme, me anë të
së cilave gjatë këtij semestri zgjerohet edhe më tej leksiku i
studentëve me fjalë të reja të nivelit B1/2. Temat që do të
përpunohen gjatë këtij semestri janë të përzgjedhura mirë, në
Përshkrimi dhe qëllimi i mënyrë që të ofrojnë një bazë të qëndrueshme të njohurive të
gjuhës gjermane. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas
lëndës
teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me
gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj: CD-të për ushtrimin e
shkathtësisë së të dëgjuarit, e në veçanti shqiptimin edhe format
digjitale, të cilat i ofron botuesi i literaturës, siç janë: platforma e
internetit për ushtrime online dhe aplikacione për celularët mobilë,
filma të dedikuar për mësim të gjuhës gjermane etj. Gjatë
ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe punime seminarike
me tema të ndryshme, të cilat janë në përputhje me programin e
lëndës.
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Objektivat e lëndës:
- që studentit t’i ofrojë njohuri të përgjithshme gramatikore e
gjuhësore;
- t’i aftësojë studentët të kombinojnë lirshëm me shqiptim,
intonacion të duhur dhe pa gabime gjuhën;
- të ngrisë aftësinë e studentëve për të bashkëbiseduar,
prezantuar dhe argumentuar për tema më të zgjeruara;
- të zotërohet mësimnxënia e pavarur;
-

Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:

zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit në
nivelin B1 të Kornizës së Përbashkët Europiane për gjuhë;
- të dëshmojë që zotëron njohuri të qëndrueshme të gjuhës
gjermane dhe që ia del nga ana gjuhësore në të gjitha situatat e
rëndësishme të jetës së përditshme;
- të kuptojë informacionet nga artikuj të ndryshëm, pretendime
për tema të caktuara dhe bashkëbisedime;
- të nxjerrë informacione të caktuara nga artikuj gazetash,
njoftime që kanë të bëjnë me situata të ndryshme;
- të trajtojnë tema të ndryshme nga mediat elektronike dhe të
shkruara;
- të shkruajë në mënyrë të pavarur mesazhe dhe letra zyrtare, të
komentojë dhe të japë mendime rreth temave të caktuar;
- të jetë në gjendje të mbajë prezantime për tema të ndryshme;
- të jetë në gjendje të ofrojë dhe të kundërshtojë argumente dhe
mendime;
- të ketë shqiptim të përafërt të gjuhës gjermane si gjuhë amtare.
Në procesin e mësimdhënies zbatohet
metodologjia
bashkëkohore. Format e ndryshme të ligjërimit të modifikuar, punë
e e pavarur e studentëve sipas formave bashkëkohore të
bashkëpunimit (reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në
dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me
shkrim).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 8190 = 9, 91-100=10
Provimi:

8

Vlerësimi dhe notimi

Të dëgjuarit– 20%
Të lexuarit – 20%
Të shkruarit –20%
Të folurit –
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20%

Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %

Literatura:
1. Orth-Chambah/Perlmann-Balme/Schwalb: Sicher! Deutsch
Fremdsprache. Niveau B1+ (Plus). Hueber Verlag 2012.

2. Marion Lütke: Aspekte neu B1
Deutsch/Intensivtrainer- Klett 2017.

als

plus/Mittelstufe

Literatura shtesë

9

Literatura:

3. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache:
Deutsch-Deutsch (Einsprachige Wörterbücher) 2015.
4. Buscha/Szita:
Deutsch
als
Fremdsprache.
Übungsgrammatik. Sprachniveau B1. Schubert Verlag.
Leipzig 2011.
5. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Max Hueber Verlag. Muenchen 2010.
6. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu
erarbeitete
und
erweiterte
Auflage.
Mannheim.
Dudenverlag 2005.
7. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für
den Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008.
8. Karin/Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch als Fremdsprache.
Max Hueber Verlag 2001.

9. Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische
Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner in Deutsch
als Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010.

S4

Mësimdhënësi: Prof. dr. Brikena Kadzadej

Nr. Lënda:

4.2 Sintakë e gjuhës gjermane

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri IV
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3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +2

5

ECTS kreditë:

6
Qëllimi i kësaj lënde është fillimisht dhënia e njohurive bazë për
sintaksën e gjuhës gjermane,sintaksën e gjumtyrëve të fjalisë dhe
asaj të fjalisë.

Njohja dhe diskutimi i teorive të ndryshme sintaksore si në lidhje
Përshkrimi dhe qëllimi i
me gjymtyrët e fjalisë, po ashtu edhe me fjalinë si njësia më e
lëndës
madhe sintaksore.
Trajtimi i problematikës që lidhet me sintaksën e gjymtyrëve të
fjalisë, gjymtyrët e fjalisë, karakteristikat dhe raporti i tyre.
Njohja me konceptin e fjalisë, rendit të gjymtyrëve në fjali dhe
llojet e fjalive sipas kritereve.

6

Pas përfundimit me sukses të këtij kursi, studenti do të jetë në
gjendje që:
Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:

-

të dallojë gjymtyrët e fjalisë dhe lidhjet e tyre në fjali.
të bëjë analizën sintaksore të një fjalie
të identifikojë pjesët e fjalive dhe llojet e tyre sipas kritereve
të tyre klasifikuese.
- të jetë në gjendje të përdorë në mënyrë korrekte strukturat
sintaksore në kontekste të caktuara.
Kjo lëndë përveç leksioneve që përbëjnë bazën teorike, përmban
e edhe seminare që do zhvillohen në formën e ushtrimeve,
diskutimeve, detyrave të shtëpisë, si edhe të reflektimeve në grup,
individualisht dhe plenum.
Kontrolli dhe mbikëqyrja e studentëve bëhet në mënyrë të
vazhdueshme gjatë gjithë procesit mësimor si përmes
diskutimeve, punimeve me shkrim, ashtu edhe me vlerësimet.

8

Vlerësimi dhe notimi

Për secilën pjesëmarrje aktive mbi nivelin mesatar, studentët
fitojnë pikë të veçanta.
Studentët në lidhje me pjesëmarrjen aktive në mësim, punën
individuale, për leximin në kohën e lirë, hartimin e punimeve me
shkrim kanë mundësi të grumbullojnë deri në 100 pikë.
Pjesëmarrja e rregullt 10 %
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Angazhimet javore, leximi, ushtrimet, detyrat 10%
Angazhimet javore, leximi, ushtrimet, detyrat 10%
Pjesa e dytë e provimit 30 %
Provimi me gojë 20 %
Literaturë bazë:

1. Kadzadej, Brikena: Deutsche Syntax, Pegi-Verlag Tirana,
2017.

9

Literatura:

2. Pafel, Jürgen: Einführung in die Syntax, GrundlagenStrukturen- Theorien. Stttgart u. Weimer: J.B. Metzler 2011.
3. Philippi, Jule u. Tewes, Michael: Basiswissen- Generative
Grammatik. Göttingen: UTB Vandenhoeck & Ruprecht 2010.
4. Welke,
Klaus:
Deutsche
Syntax
funktional
–
Perspektiviertheit syntaktischer Strukturen. Tübingen
Stauffenberg: Verlag 22005 (Stauffenberg: Linguistik; Band
22).
5. Buch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische
Linguistik. Eine Einführung. Tübingen: Narr. (Einheit 1-3)
6. Po ashtu rekomandohet literaturë plotësuese:
7. Tekste paralele të gramatikës( sintaksës), në shqip apo gjuhë
të tjera
8. Jashari, Ali/Kryeziu, Bahtijar (2010): Gjuhë amtare (Njohuri
për gjuhën: Fonetikë, morfologji, sintaksë). Prishtinë. (fq. 571).

S2

Mësimdhënësi: Shkurte Veliu-Ajdini

Nr. Lënda:

4.3.Letersi gjermane III

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

6

- 394 -

6

Lënda Letërsi gjermane III trajton zhvillimin historik të
periudhave, siç janë: Klasika, Romantika, Biedermeier, Vormärz,
Realizmi dhe Natyralizmi. Studentët do të njihen me
Përshkrimi dhe qëllimi i karakteristikat kryesore, prapaskenën historike, si dhe me llojet
dhe gjinitë letrare të këtyre epokave. Në fund të semestrit,
lëndës
studenti do të ketë njohuri të mjaftueshme rreth epokave të
përmendura më lart. Ai do t’i njohë autorët dhe veprat më të
njohura të këtyre periudhave dhe do të jetë në gjendje të
interpretojë ato. Do të ketë njohuri rreth zhvillimit historik dhe
ngjarjeve më të rëndësishme.

Rezultatet e pritura:

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

Literatura:

- 395 -

Brenda kësaj kohe studentët do të jenë në gjendje të interpretojnë
veprat e autorëve të këtyre epokave letrare. Në përgjithësi,
studentët do të jenë në gjendje të kapin nocionin e tekstit, i cili
reflekton veçoritë e komunikimit letrar. Njëkohësisht do të ketë
një vështrim mbi bazat dhe principin e njohurive shkencore dhe të
hermeneutikës. Do të jetë gjithashtu një aftësim për punë të
pavarur me literaturën shkencore përmes një vështrimi kritik,
gjithnjë sipas metodave aktuale të shkencës së letërsisë.

Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime të veprave të përzgjedhura.
Prezantim punimesh nga studentët, interpretim i përbashket i
e veprave.
Mësimi zhvillohet me ligjërata sistematike, si edhe me shpjegime
përkatëse.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Deutsche literaturgeschichte von den Afängen bis zur
Gegenwart. Von:Wolfgang Beutin, matthias Beilein, klaus
Ehlert, Wolfgang emmerich u.a. Achte aktualisierte und
erweiterte Auflage.J.B.Metzler Verlag 2013.
2. Peter Nusser: Deutsche Literatur: Eine Sozial- und
Kulturgeschichte. (Vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit /
Vom Barock bis zur Gegenwart). Verlag.
3. WBG (Wissenschaftliche Buchgesellschaft)2012 (1.
Auflage)
4. Sorensen, Bengt Algot: Geschichte der deutschen Literatur

1. Vom Mittelalter bis zur Romantik. München: Beck
2003.
5. Zmegac, Viktor: Geschichtliche Probleme der neueren
deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Bd. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2. Weinheim:
Athenäum 1996.

S4

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj

Nr. Lënda:

4.4. Shkrim kreativ

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri IV

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +1

5

ECTS kreditë:

5

Kjo lëndë përgatit studentët për të shkruarit kreativ dhe akademik.
Praktika ofrohet në procesin e të shkruarit në fazat e saja të
ndryshme: planfikimi, përpilimi, rishikimi, korrektura. Praktikë e
zgjeruar ofrohet në përdorimin e strategjive të ndryshme teorike.
Përshkrimi dhe qëllimi i Qëllimi është që:
lëndës
- studentët të njihen me lloje të ndryshme të teksteve;
- aftësimi për kërkim të literaturës dhe të shkruajnë në mënyrë më
efikase;

6

- mësimi i procesit të shkrimit, tipave të ndryshme të teksteve;

Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:
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-

të njohë konceptet themelore të hulumtimit;
të njohë llojet e ndryshme të teksteve;
të zotërojë strategjitë që i paraprijnë shkrimit reativ dhe
akademik.

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.

8

9

Vlerësimi dhe notimi

Literatura:

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8,
81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e
parë e provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi
me gojë: 20 %
1. Bünting, Karl-Dieter; Bitterlich, Axel; Postpiech, Ulrike.
(2000): Schreiben im Studium mit Erfolg, Ein Leitfaden,
Berlin.
2. Ulla Mothes (2010): Kreatives Schreiben. 3. Auflage,
Frankfurter Taschenbuchverlag, Frankfurt am Main.
3. Karmasing, M./Ribing, R. (2011): Die Gestaltung
wissenschaftlicher Arbeiten. UTB.
4. Esselborn Krumbiegel, Helga (2017). Von der Idee zum Text.
5 Aufl. UTB.

Lëndë me zgjedhje
S4

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj

Nr. Lënda:

4.5 Hyrje në didaktikën e gjuhëve të huaja

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri IV

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore
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4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +1

5

ECTS kreditë:

4
Qëllimi i kësaj lënde është fillimisht dhënia e njohurive bazë për
didaktikën dhe metodikën e gjuhës gjermane:

Përshkrimi dhe qëllimi i - njohja dhe diskutimi i metodave të ndryshme, duke filluar me atë
lëndës
të përkthimit dhe gramatikës etj.;
- trajtimi i shprehive në mësim e gjermanishtes si gjuhë e huaj;
- roli i gramatikës në mësimdhënie, transmetimi i saj.
Studenti duhet të jetë në gjendje:
6

- të bëjë dallimin midis didaktikës dhe metodikës, metodave të
ndryshme të mësimdhënies;
Rezultatet e pritura:

- të jetë në gjendje të përcaktojë metodën mbi të cilën bazohet një
tekst mësimor;
- të përcaktojë shprehitë në mësimin e gjermanishtes si gjuhë e
huaj;
- të jetë në gjendje të fokusohet në mësimdhënien komunikative të
gramatikës dhe të dallojë vendin që zë ajo sot.

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8,
81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e
parë e provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi
me gojë: 20 %
1. Bredel Ursula; Günther Hartmut; Klotz, Peter (2006): Didaktik
der deutschen Sprache, Bd1, 2, UTB.
2. Brenner, Gerd (2016): Methoden für Deutsch und
Fremdsprachen, Lernen und Lehren, 2016 Cornelsen Verlag,
Berlin.
3. Trim, John; North, Brian u. a. (2009): Gemeinsamer
europäischer Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren,
beurteilen: Lernen, lehren, beurteilen. Niveau A1, A2, B1, B2.
Hrsg. von Goethe-Institut. Übers. von Jürgen Quetz. – Berlin,
Wien u.a.: Lagenscheidt.
4. Faistauer, Renate (2006): Zur Rolle der Fertigkeiten. - In:

Gerhard Helbig (Hg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein
internationales Handbuch. – Wien: de Gruyeter 2001, S. 865871.

S2

Mësimdhënësi: Shkurte Veliu-Ajdini

Nr. Lënda:

4.6 Letërsi Austriake

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti I, semestri II

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

Gjatë këtij semestri, studentët do të njihen me zhvillimet e
historisë së letërsisë austriake në tërësi. Në qendër te vëmendjes
do të jenë autorët më të njohur austriakë dhe veprat themelore të
tyre. Studentët do të njihen me krijimtarinë e autorëve austriakë.
Përshkrimi dhe qëllimi i
Interpretimi dhe analiza letrare e teksteve nga autorët më të njohur
lëndës
austriakë janë gjithashtu të parapara në këtë semester.
Në fund të semestrit, studenti do të ketë njohuri të mjaftueshme
rreth epokave të letërsisë austriake, ai do t’i njohë autorët dhe
veprat më të njohura austiake dhe do të jetë në gjendje të
interpretojë ato.

6

Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:
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Pas mbarimit të kësaj lënde, studenti duhet të jetë në gjendje të
njohë letërsinë austriake në përgjithësi, autorët austriakë dhe
veprat më të rëndësishme të tyre, si dhe zhvillimet dhe
karakteristikat e letërsisë austriake.
Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime të veprave të përzgjedhura.
Prezantim punimesh nga studentët, interpretim i përbashkët i
e veprave.
Mësimi zhvillohet me ligjërata sistematike, si edhe me shpjegime
përkatëse.

8

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

Vlerësimi dhe notimi

1. Horst Hasse: Österreichsche Literatur des 20. Jahrhundert.
Hennelore ProscheVerlag: Volk und Wissen, Auflage:2,
1990.
2. Klaus Zeyringer:Österreichische Literatur seit 1945.
Haymon Verlag (2001).
3. “Geschichte der Literatur in Österreich: von den Anfängen
bis zur Gegenwart. Band 7. Das 20. Jahrhundert Verlag:
Akademische Druck- und Verlagsanstalt
Hrsg.: Herbert Zeman Graz, 1999.

9

Literatura:

S4

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj

Nr
.

Lënda:

4.7 Hyrje në translatologji (përkthim dhe interpretim)

1

Programi
studimit:

i Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri IV

3

Obligative/zgjedho
re:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +1

5

ECTS kreditë:

4

Përmbajtja e kësaj lënde do të përbëhet nga: aplikimi i teroisë së
Përshkrimi
dhe përkthimit në praktikë, përkthimi si formë e komunikimit
ndërmjetësues; definicionet e ndryshme të përkthimit; format dhe
qëllimi i lëndës
6
tipat e procesit të përkthimit; pikëpamja historike e metodave të
përkthimit, teoria e përkthimit dhe linguistikës, nocini i
ekuivalencës në përkthim; tipologjia e tekstit dhe tipologjia e
përkthimit; teoria e përkthimit dhe shkenca e letërsisë, përkthimi si
- 400 -

formë e intertekstualitetit; përkthimi dhe kultura; problemet e
përkthimit teksteve shkencore dhe teknike; terminologjia dhe
sistemet e terminologjike; qasjet e reja të përshkrimit të përkthimit.

Të kuptuarit e koncepteve themelore të translatologjisë (përkthimit
dhe interpretimit) është një nga synimet kryesore të lëndës:

Rezultatet e pritura:

- t’i njohë studentët me teoritë, metodologjitë dhe me strategjitë e
përkthimit;
Pas mbarimit të kësaj lënde, studenti duhet të ketë përvetësuar:
-

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi
notimi

njohuritë themelore të teorisë e të praktikës së përkthimit dhe të
interpretimit;
- objektin kryesor të teorisë së përkthimit;
- metodat kryesore të përkthimit në përgjithësi;
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
dhe Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 7180 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ; Pjesa
e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

Jüngst, Hleke E. (2010): Audiovisuelles Übersetzen. Ein Lehr und Arbeitsbuch,
Tübingen, Narr.
Koller, Werner (2011): Einführung in der Übersetzungswissenschaft. Verlag: Utb
Stolze, Radegundis (2011): Übersetzungstheorien. Eine Einführung. Narr, Tübingen
9

Literatura:

Snell-Hornby, Mary et al (1999): Handbuch Translation. Stauffenburg, Tübingen

Prunc,
Erich
(2012):
Entwicklungslinien
Translationswissenschaft. 3 Aufl. Frank & Time.

der

Susanne Göpferich (2008): Translationsprozessforschung. Stand –
Methoden- Perspektiven.Tübingen. Narr.
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S4

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

4.8 Fjalëformimi i gjuhës gjermane

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri IV

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4
Shkenca e fjalëformimit është njëra nga degët e gjuhësisë, e cila
ka lidhje të ngushtë me degët e tjera e sidomos me morfologjinë
dhe se mësimi i kësaj lënde ka të bëjë me kuptimin e fjalëve të
gjuhës gjermane dhe mënyrat e fjalëformimit, me shtresat e
leksikut të gjuhës gjermane.

6

Përshkrimi dhe qëllimi i
lëndës
Në kuadër të kësaj lënde do të trajtohen konceptet themelore të
fjalëformimit gjerman, d.m.th. studentët do të marrin njohuri bazë
për leksikun gjerman, por edhe për e procesin e fjalëformimit.
Procesi i fjalëformimit, tipat e fjalëformimit, kuptimet dhe
modelet; Kompozicioni, derivacioni, shkurtesat, formimet hibride;
funksionet e fjalëformimit në lloje të ndryshme të tekstit.

Rezultatet e pritura:

- Studentët do t’i përvetësojnë dhe do t’i dinë mënyrat e
fjalëformimit dhe do t’i dallojnë mirë parashtesat dhe prapashtesat
e gjuhës shqipe si dhe mënyrat e tjera të fjalëformimit;
- të identifikojnë, të kuptojnë dhe të zbatojnë konceptet dhe teoritë
nga fusha e fjaleforimit;
- të zbatojnë njohuritë e fituara nga fusha e leksikologjisë;

- të njihen me rëndësinë e fjalëformimit në fjalorët gjermanishtes;
- të aftësohen për punë kërkimore-hulumtuese individuale e
grupore.
7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi
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e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

1. Donalies, Elke (2011): Basiswissen Deutsche Wortbildung.
Tübingen : Narr.

9

2. Donalies, Elke (2011): Basiswissen Deutsche Wortbildung.
Tübingen : Narr.

Literatura:

3. Erben, Johannes (2006): Einführung in die deutsche
Wortbildungslehre. Berlin: Erich Schmidt Verlag.

Viti III – Semestri V
Lëndët obligative:
S5

Mësimdhënësi: Mr. Armend Bytyqi

Nr. Lënda:

5.1 Praktikë gjuhe IV– (B2/1)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri V

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

Zhvillimi i shkathtësive komunikative dhe sociale për komunikim
në të shkruar, të lexuar, të folur dhe të dëgjuar, të cilat i përafrohen
nivelit të gjuhës amtare janë qëllim i këtij kursi. Të katër
shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të temave të
ndryshme dhe punës së pavarur të studentit, me anë të së cilave
zgjerohet edhe më tej leksiku i nivelit B2/2. Temat që do të
Përshkrimi dhe qëllimi i
përpunohen gjatë këtij semestri janë të përzgjedhur mirë në
lëndës
mënyrë që të ofrojnë një bazë të qëndrueshëm të njohurive të
gjuhës gjermane. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas
teksteve nga libri bazë edhe tekste autentike që ndërlidhen me
gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e
shkathtësisë së të dëgjuarit, e në veçanti shqiptimin edhe format
digjitale, të cilat i ofron botuesi i literaturës, siç janë: platforma e
internetit për ushtrime online dhe aplikacione për celularët mobilë,
filma të dedikuar për mësim e gjuhës gjermane, por edhe puna e
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dhe 15 javë, 0+8
6

pavarur e studentit me anë të internetit. Gjatë ushtrimeve studentët
do të prezantojnë edhe seminare me tema të ndryshme, të cilat janë
në përputhje me programin e lëndës.
Objektivat e lëndës:
- që studentit t’i ofrojë njohuri të zgjeruara gramatikore e
gjuhësore;
- t’i aftësojë studentët të kombinojnë në nivel të përafërt me
gjuhën amtare;
- të ngrisë aftësinë e studentëve për të bashkëbiseduar,
prezantuar dhe argumentuar për tema të ndryshme gjuhësore
dhe shkencore;
Rezultatet e pritura:
-

-

7

Metodat
mësimdhënies:
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të dëshmojë që zotëron njohuri të zgjëruara të gjuhës
gjermane;
të kuptojë informacionet nga artikuj të ndryshëm gjuhësore
dhe shkencore;
të ndjekë linjat kryesore nga tema konkrete dhe abstrakte
dhe të shkëpusë informacionet që janë të rëndësishme për të
(p.sh. në programe radioje);
të nxjerrë informacione specifike nga artikuj gazetash,
njoftime që kanë të bëjnë me tema specifike;
të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh, qoftë tekste të
shkurtra (si p.sh. lajmërime), qoftë më të gjata dhe
komplekse, si tekste nga fusha të caktuara, komente dhe
raporte;
të shkruajë në mënyrë të pavarur shkresa dhe prezantime për
tema specifike.
të jetë në gjendje të prezantojë dhe të argumentojë mendime
për tema të ndryshme gjuhësore dhe shkencore;
të bëjë prezantime me gojë të strukturuara qartë për tema të
përgjithshme dhe nga fushat që i interesojnë; të marrë pjesë
aktive në diskutime që kanë të bëjnë me tema të njohura për
të, të mbajë qëndrim në këto biseda dhe të paraqesë
këndvështrimin e tij/saj.
të ketë shqiptim dhe përdorim të gjuhës gjermane në nivel të
gjuhës amtare.

Në procesin e mësimdhënies zbatohet
metodologjia
e bashkëkohore. Format e ndryshme të ligjërimit të modifikuar, punë
e pavarur e studentëve sipas formave bashkëkohore të
bashkëpunimit (reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në
dyshe, punë në grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me

shkrim).

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91100=10

Provimi:
8

Vlerësimi dhe notimi

Të dëgjuarit– 20%
Të lexuarit – 20%
Të shkruarit –20%
Të folurit –

20%

Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %
Literatura:
1. Perlmann-Balme/Schwalb/Matussek: Sicher! Deutsch als
Fremdsprache. Niveau B2.1. Hueber Verlag 2013.
2. Renate Köhl-Kuhn, Albert Daniels, Christian Estermann, Renate
Köhl- Kuhn: Mittelpunkt B2: Übungsheft Lese- und Hörverstehen +
Audio-CD.
3. Langenscheidt 2009.

Literatura shtesë
9

Literatura:

4. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache:
Deutsch-Deutsch (Einsprachige Wörterbücher) 2015.
5. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Max Hueber Verlag. Muenchen 2010.
6. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu
erarbeitete
und
erweiterte
Auflage.
Mannheim.
Dudenverlag 2005.
7. Buscha/Szita:
Deutsch
als
Fremdsprache.
Übungsgrammatik. Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag.
Leipzig 2011.
8. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für
den Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008.
9. Karin/Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch als Fremdsprache.
Max Hueber Verlag 2001.

S5

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj

Lënda:
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5.2 Metodika dhe didaktika e

gjuhës gjermane I
Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

Viti akademik:

Viti III, semestri V

Obligative/zgjedhore: Obligative
Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +2

ECTS kreditë:

5

Përshkrimi
qëllimi i lëndës

Kjo lëndë ka për qëllim që studentët të njoftohën me fushat e studimit të
metodikës dhe didaktikës, me terminologjinë, si dhe me domenet që e
bartin rolin kryesor në mësimin e një gjuhe të huaj/të dytë. Këtu hyjnë: a)
dhe prezantimi i metodave të ndryshme që kanë shërbyer dhe shërbejnë për
mësimin e gjuhëve të huaja, si edhe b) roli i të ushtruarit të katër aftësive
gjuhësore për mësimdhënie dhe mësimnxënie. (Kryesisht qëllimi i të
mësuarit të një gjuhe të huaj është pikërisht komunikimi në atë gjuhë, që
do të thotë aftësinë e të kuptuarit të asaj çfarë dëgjojmë dhe lexojmë, si
dhe aftësinë e të shprehurit me gojë dhe shkrim).
Studenti duhet të jetë në gjendje:

Rezultatet e pritura:

Metodat
mësimdhënies:

t’i zotrojë disa terma dhe nocione bazë mbi metodologjinë dhe
didaktikën;

-

të jetë në gjendje të reflektojë mbi përparësit dhe të metat e disa
metodave të ndryshme mbi mësimin e një gjuhe të huaj;

-

ta njohë rëndësinë e 4 shkathtësive/aftësive gjuhësore për
mësimdhënie dhe mësimnxënie dhe do t’i zotrojë mënyrat/metodat më
aktuale të të ushtruarit të këtyre aftësive.

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi përfundimtar.

Vlerësimi dhe notimi
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-

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 =
8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %;
Pjesa e parë e provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%;
Provimi me gojë: 20 %

Literatura:

S1

1. Bausch, K. R./ Christ, H. / Krumm, H. J. (Hrsg.): (2007): Handbuch
Fremdsprachenunterricht. 5 Aufl. UTB, Francke, Tübingen.
2. Ursula Bredel,Hartmut Günther,Peter Klotz: Didaktik der deutschen
Sprache, Bd1, 2, 2006, UTB.
3. Gerd Brenner: Methoden für Deutsch und Fremdsprachen, Lernen und
Lehren, 2016 Cornelsen Verlag, Berlin.
4. Trim, John / North, Brian u. a.: Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen: Lernen,
lehren, beurteilen. Niveau A1, A2, B1, B2. Hrsg. von Goethe-Institut.
Übers. von Jürgen Quetz. – Berlin, Wien u.a.: Lagenscheidt 2009.
5. Faistauer, Renate: Zur Rolle der Fertigkeiten. - In: Gerhard Helbig
(Hg.): Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. –
Wien: de Gruyeter 2001, S. 865-871.
6. Gerard Westhoff: Mentale Handlungsstrukturen bei Faustregeln.
(Unpublished manuscript. Vorlesungsskript, Wien 2006.

Mësimdhënësi: Mag. Shkurte Veliu-Ajdini

Nr. Lënda:

5.3 Letersi gjermane IV

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

6

6

Në semestrin e pestë (Letërsi gjermane 4) do të fillohet me
Letërsinë moderne të Vjenës, pastaj vazhdohet me epoka të tjera
letrare, si: Expresionizmi, Dadaizmi, Letersia e Republikes se
Vajmarit, Letërsia në Exil dhe letërsia gjermane pas 45 e duke
Përshkrimi dhe qëllimi i
vazhduar pastaj me krijimtarinë letrare gjermane deri në ditët e
lëndës
sotshme.
Brenda kësaj periudhe, studentët do të njihen me krijimtarinë
letrare të autorëve më të rëndësishëm të këtyre periudhave. Ata do
të mësojnë për zhanret kryesore letrare, do të njihen me prapavijën
historike dhe ndikimin e saj në tekste letrare. Brenda këtij semestri
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janë të parapara gjithashtu analiza dhe interpretime të veprave më
të rëndësishme nga përfaqësuesit e këtyre epokave.

Rezultatet e pritura:

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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Brenda kësaj kohe, studentët do të kenë njohuri të mjaftueshme për
krijimtarinë letrare rreth periudhave të cekura më lart, për rrjedhën
historike dhe ngjarjet më të rëndësishme dhe për temat dhe gjinitë
kryesore të letërsisë së këtyre epokave. Ata do të jenë në gjendje të
interpretojnë veprat e autorëve të ndryshëm, përfaqësues të këtyre
epokave nga fazat e ndryshme të krijimit. Në përgjithësi, studentët do të
jenë në gjendje të kapin nocionin e tekstit, i cili reflekton veçoritë e
komunikimit letrar. Njëkohësisht do të ketë një vështrim mbi bazat dhe
principin e njohurive shkencore dhe të hermeneutikës. Do të jetë
gjithashtu një aftësim për punë të pavarur me literaturën shkencore
përmes një vështrimi kritik gjithnjë sipas metodave aktuale të shkencës
së letërsisë.

Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime te veprave nga periudhat e
e lartpermenduara. Prezantim punimesh nga studentët, interpretim i
përbashkët i veprave.

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

1. Deutsche literaturgeschichte von den Afängen bis zur
Gegenwart. Von:Wolfgang Beutin, Matthias Beilein, Klaus
Ehlert, Wolfgang Emmerich u.a. Achte aktualisierte und
erweiterte Auflage.J.B.Metzler Verlag 2013.
2. Peter Nusser: Deutsche Literatur: Eine Sozial- und
Kulturgeschichte. (Vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit /
Vom Barock bis zur Gegenwart). Verlag: WBG
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft)2012 (1. Auflage).
3. Zmegac, Viktor: Geschichtliche Probleme der neueren
deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Bd. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2. Weinheim:
Athenäum 1996.
4. Joachim Bark,Dietrich Steinbach, Hildegard Wittenberg
Hrsg: Epochen der deutschen Literatur (Gesamtasugabe)
Klett,Stuttgart 1989.

5.

Barner, Wilfried: Geschichte der deutschen Literatur von
1945 bis zur Gegenwart.Verlag C.H.Beck Muenchen 1994.
ISBN3 406 38660 1.

6. Gerald Reiner, Norbert Kern, Eva Rainer: Geschichte der
deutschsprachigen Literatur.
Veritas Verlag Linz. 4
Auflage 2004.
7. Kafitz, Dieter: Literaturtheorien in der textanalytischen
Praxis. Würzburg:
Königshausen&Neumann 2007.
8. Neuhaus, Stefan: Grundriß der Literaturwissenschaft. 3.
Auflage. A.Francke Verlag Tübingen und Basel 2003.

S5

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj

Nr.

Lënda:

5.4 Gramatikë e gjuhës gjermane II

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri IV

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +2

5

ECTS kreditë:

5

6

Përshkrimi dhe qëllimi i
lëndës

Kjo lënd ofrohet si vazhdimësi e lëndës “Gramatikë e gjuhës
gjermane I” dhe ka për qëllim që studentët t’i njohin të
gjitha pjesët e ligjëratës në përgjithësi. Do të fitohen njohuri
linguistike, por me ushtrimet e shumta do të ndikojë direkt
në ngritjen e korrektësisë në të shprehurit në gjuhën
gjermane.
-

Të kuptuarit e proceseve gramatikore, dhe parimeve
morfologjike e sinataksore të gjermanishtes.

-

Mësimi i pjesëve të ligjëratës dhe aftësimi i studentëve
për aplikimin e tyre në mënyrë të drejtë.

Njohja me parimet gramatikore të gjuhës gjermane.
Të njihen studentët me funksionet e pjesëve e të
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ndryshueshme dhe të pandryshueshme të ligjëratës dhe t’i
përdorin drejt ato, si dhe të njohin analizat morfologjike dhe
sintaksore të fjalëve në fjali.
Studenti duhet të jetë në gjendje:
Rezultatet e pritura:

-

7

8

Metodat e mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

- t’i kuptojë proceset e rregullta gramatikore të gjuhës
gjermane;
t’i përshkruajë dhe t’í dallojë pjesët e ligjëratës në gjuhën
gjermane sipas kritereve gramatike;
t’i zbatojë konceptet e përvetësuara teorike të gramatikës
së gjuhës gjermane;
të njohë e të përdorë në mënyrë korrekte pjesët e
ligjëratës të gjermanishtes.

Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 =
7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 /
Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e
provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%;
Provimi me gojë: 20 %
1. Buch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische
Linguistik. Eine Einführung. Tübingen: Narr.
2. Eisenberg, Peter: Grundriss der deutschen Grammatik.
Bd.1: Das Wort. 3. Aufl. Stuttgart [u.a.]: Metzler 2006.
3. Eisenberg, Peter (2006): Grundriss der deutschen
Grammatik. Band 2: Der Satz. 3. Auflage. Stuttgart,
Weimar: Metzler.

9

Literatura:

4. Engel, Ulrich: Deutsche
München: Iudicium 2004.

Grammatik.

Neubearb.

5. Helbig, Gerhard / Joachim Buscha (2013): Deutsche
Grammatik, Ein Handbuch für Ausländerunderricht.
München: Klett-Langenscheidt.
6. Hoffman,Ludger
(2014):
Deutsche
Grammatik.
Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als
Zweitsprache und Deutsch als Fremdsprache 2 Aufl..
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Berlin: Erich Schmidt Verlag.
7. Duden, Band 4. Die Grammatik. Hrsg. von der
Dudenredaktion. Neudruck der 9. Aufl. Mannheim [u.a.]:
Dudenverlag 2016.
8. Graefen G/Liedke M. (2008): Germanistische
Sprachwissenschaft. Tübingen: A. Franke Verlag.
Lëndët me zgjedhje:
S5

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

5.5 Ortografi

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri V

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

Lënda me zgjedhje „Ortografi“ ka në fokus të saj drejtshkrimin e
gjuhës gjermane. Studentët njoftohet me parimet e drejtshkrimit të
gjermanishtes (fonologjik, morfologjik), rregullat e drejtshkrimit
dhe me reformën e fundit drejtshkrimore të gjermanishtes, duke
Përshkrimi dhe qëllimi i synuar kështu qartësimin e ndryshimeve në drejtshkrimin gjerman.
lëndës
Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës:

Qëllimi është:
6

-

-

të kuptuarit e koncepteve themelore të gjuhës standarde shqipe;

njohja dhe përvetësimi i rregullave të drejtshkrimit të
gjermanishtes;
zbatimi i normës drejtshkrimore të gjermanishtes në praktikë.

Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në gjendje:

Rezultatet e pritura:

-

-
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të shkruajnë rrjedhshëm gjuhën e sotme gjermane;
do të aftësohen për të hartuar shkresa akademike, si dhe lloje të
tjera shkrimesh letrare;

njohuri të mjaftueshme nga kursi i gjuhës standarde
gjermane, më së të nevojshme për këtë profesion.

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Duden. Die deutsche Rechtschreibung. Das umfassende
Standardwerk auf der Grundlage der neuen amtlichen
Rechtschreibregeln. Hrsg. von der Dudenredaktion.
Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG, Mannheim
[u. a.] 2006.
2. Deutsche Rechtschreibung. Regeln und Wörterverzeichnis.
Hrsg. von der Zwischenstaatlichen Kommission für deutsche
Rechtschreibung. Narr, Tübingen 2006.
3. Nerius, Dieter (2007): Deutsche Orthographie. 4., neu bearb.
Auflage. Hildesheim u.a.: Georg Olms Verlag.
4. Staaden, Steffi (2006): Rechtschreibung und Zeichensetzung
endlich beherrschen: Regeln und Übungen (Uni Tipps, Band
4400) Taschenbuch.

9

Literatura:

S5

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

5.6 Frazeologjia e gjuhës gjermane dhe shqipe

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

6

Përmes kësaj lënde studentët njihen me aspektet themelore
Përshkrimi dhe qëllimi i sinkronike të frazeologjisë gjermane. Do të trajtohen posaçërisht
temat vijuese: njësitë frazeologjike; karakteristikat kryesore të
lëndës
frazeologjizmave (polileksikaliteti, stabiliteti, idiomaticiteti);
strukturat tipike të modeleve të caktuara frazeologjike;
karakteristikat gramatikore, stilistike dhe pragmatike të
frazeologjizmave; frazeologjia në tekste dhe fjalorë; frazeologjia
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kontrastive (gjermanisht-shqip).
Qëllimet e lëndës janë: që t’i njoftojë studentët me konceptet
bazë të njësive frazeologjike të gjuhës gjermane; që t’i njoftojë
studentët me dimensionin e tyre gramatikor, stilistik dhe
pragmatik gjatë përdorimit të tyre në tekst; që t’i njoftojë studentët
me rolin e frazeologjisë në fjalorë dhe në përkthim; t’i vërë në jetë
këto koncepte gjatë analizave të teksteve.
Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje që:
t’i kenë përvetësuar konceptet
frazeologjisë;
Rezultatet e pritura:

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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dhe termat kryesorë të

t’i njohë konceptet themelore të frazeologjisë gjermane; t’i njohë
aspektet stilistike dhe pragmatike të frazeologjisë gjatë përdorimit
në tekst; t’i kuptojë problemet që kanë të bëjnë me mënyrën se si
trajtohet frazeologjia në fjalorë dhe në përkthim; të përdorë drejt
terminologjinë relevante; të jenë vetëdijesuar për potencialin dhe
përdorimin frazeologjik të aspekteve të ndryshme të strukturës së
gjuhës.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Burger, Harald (2007): Phraseologie. Eine Einführung am
Beispiel des Deutschen. 3. Aufl. Berlin: Erich Schmidt.
2. Donalies, Elke (2012): Phraseologie. Groos, Tübingen, (=
Studienbibliografien Sprachwissenschaft 40).
3. Chrissou, M. (2012): Phraseologismen in Deutsch als
Fremdsprache. Linguistische Grundlagen und didaktische
Umsetzung eines korpusbasierten Ansatzes. Hamburg.
4. Földes, Csaba (Hrsg.) (2009): Phraseologie disziplinär und
interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr.

S5

Mësimdhënësi: Mr.sc. Vilson Marku (PhD cand.)

Nr. Lënda:

5.7 Filmi dhe teatri në shek. XX

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri V

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

6

Kursi prezanton kulturën bashkëkohore gjermane në format e saj
të ndryshme, duke përfshirë teatrin, televizionin, kinemanë,
fotografinë dhe artet figurative. Kursi jep një pasqyrë në seksione
të ndryshme dhe media të kulturës bashkëkohore gjermane. Për më
tepër, ai prezanton qasje teorike për të kuptuar dhe konceptuar
kulturën gjermane të pasluftës. Lënda bazohet kryesisht në tekste
kryesore nga teoria e medias gjermane, shkenca shoqërore,
komunikimet dhe teoria kritike. Zhvillimi i pasluftës në kulturën,
Përshkrimi dhe qëllimi i filmat dhe teatri gjerman do të diskutohet nëpërmjet veprave me
lëndës
ndikim (teatri, filmi), teknologjitë (fotografia, filmi), sistemet
mediatike (televizioni) dhe teoritë. Studentët kontribuojnë me
detyra të ndryshme: prezantimin e shfaqjeve, filmave dhe veprave
të arteve të veçanta, rindërtimin e debateve kulturore, futjen e
artikujve teorikë. Përmbajtja e kursit / modulit: Kultura gjermane
e pasluftës; Teatri epik; Teatri dokumentar – Kinemaja Në
Gjermaninë Lindore dhe Perëndimore; Dokudrama dhe ngjarje;
Televizion - Kinema GDR; Kinema e re gjermane; Kinemaja pas
bashkimit; Trendet në filmin dokumentar gjerman; Arte Vizuale
Gjermane Lindore dhe Perëndimore; Fotografia gjermane.

Rezultatet e pritura:

7

Metodat
mësimdhënies:
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Kontekstualizimi dhe analiza për kulturën, filmat dhe teatri
gjerman; krahasimi dhe vlerësimi i ndryshimeve kulturore dhe
zhvillimet në vendet gjermanofolëse; reflektimi për rëndësinë e
kulturës për (zhvendosjen) e identiteteve; leximi dhe kuptimi i
koncepteve teorike të kulturës.

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.

8

Vlerësimi dhe notimi

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8,
81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e
parë e provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi
me gojë: 20 %
Literatura bazë
Kirschner, Jürgen Fischer Handbuch Theater, Film, Funk und
Fernsehen, Frankfurt am Main : FischerTaschenbuch-Verl.
1997.
Richter, Gert (Hg.), Deutschland: Porträt einer Nation. 4. Kunst
und Kultur, Gütersloh:Bertelsmann-Lexikothek-Verl. 1985.
Schößler, Franziska, Drama und Theater nach 1989 : prekär,
interkulturell, intermedial, Hannover : Wehrhahn, 2013.
Wulf, Joseph (Hrsg.), Theater und Film im Dritten Reich. Eine
Dokumentation, Frankfurt a.M., Ullstein, 1983.

Literatura shtesë:

9

Literatura:

Rob Burns and Wilfried van der Will, 'The Federal Republic
1968 to 1990: From the Industrial Society to the Culture
Society,' German Cultural Studies: an introduction. Ed. Rob
Burns (Oxford, 2007): 257-323.
Theodor W. Adorno, 'Cultural Criticism and Society,' The
Adorno Reader, Ed. Brian O'Connor (Oxford, 2000), 195-210.
Walter Benjamin, The Work of Art in the Age of Its
Technological Reproducibility (Cambridge: Harward Univ. Pr.,
2008), 19-55.
Leo Lowenthal, 'Historical Perspectives of Popular Culture,'
American Journal of Sociology 55:4 (1950), 323-332.
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S5

Mësimdhënësi: Prof.dr. Brikena Kadzadej

Nr. Lënda:

5.8 Gjuhësi e tekstit

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

Qëllimi kryesor është që studentëve t’u mundësohet përfitimi i
njohurive bazë nga gjuhësia e tekstit, nga fillesat e saj e deri në
ditët e sotme, duke përfshirë këtu aspektin strukturor të ndërtimit
dhe zhvillimit të gjuhës gjermane, kohezionin e brendshëm dhe të
jashtëm të kësaj gjuhe, ngjashmëritë dhe dallimet me gjuhët e tjera
Përshkrimi dhe qëllimi i indoeuropiane e kështu me radhë.
lëndës
Objektivat e lëndës:
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studentët do të jenë në
gjendje që:
6

- të njihen me gjenezën e tekstit në gjuhën gjermane;
- të keni njohuri solide për gjuhësinë e tekstit, si dhe të kenë
njohuri elementare të ndërtimit të tekstit në gjuhën gjermane
etj.
Pas përfundimit me sukses të ligjëratave në kuadër të kësaj lënde,
studentët do të jenë në gjendje:
të dëshmojnë njohuritë rreth gjuhësisë së tekstit;
Rezultatet e pritura:

të zotërojnë lëndën gjatë analizës së teksteve të ndryshme;
të kuptojnë tekste të ndryshme dhe kumtime me gojë;
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të bëjnë prezantime me gojë dhe me shkrim;
të zhvillojnë diskutime dhe biseda të ndryshme në gjuhën
gjermane.
Ushtime, diskutime, biseda, referime, punë në grupe etj.
7

8

Metodat
mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

e

Në procesin e mësimdhënies zbatohet metodologjia bashkëkohore
(reflektim individual me gojë e me shkrim, punë në dyshe, punë në
grupe të vogla, lexim i vëmendshëm dhe detyra me shkrim).

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
Literatura bazë

9

Literatura:

1. Werner König: dtv-Atlas Deutsche Sprache. 15. Aufl.
München 2004.
2. Albert Busch / Oliver Stenschke: Germanistische
Linguistik. Eine Einführung. Tübingen 2007.
3. Heinrich Loeffler: Germanistische Soziolinguistik. Berlin
2010.
Literatura shtesë
4. Wiebke Strank: Da fehlen mir die Worte. Systematische
Wortschatzerwerb für fortgeschrittene Lerner in Deutsch
als Fremdsprache. Schubert Verlag. Leipzig 2010.

Viti III – Semestri VI
Lëndët obligative:
S6

Mësimdhënësi: Mr. Armend Bytyqi

Nr. Lënda:
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6.1 Praktikë gjuhe IV– (B2/2)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

dhe 15 javë, 0+8
6

Zhvillimi i shkathtësive komunikative dhe sociale për
komunikim në të shkruar, të lexuar, të folur dhe të dëgjuar, të
cilat i përafrohen nivelit të gjuhës amtare janë qëllim i këtij kursi.
Të katër shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të temave
të ndryshme dhe punës së pavarur të studentit, me anë të së
cilave zgjerohet edhe më tej leksiku i nivelit B2/2. Temat që do
të përpunohen gjatë këtij semestri janë të përzgjedhur mirë, në
mënyrë që të ofrojnë një bazë të qëndrueshme të njohurive të
gjuhës gjermane. Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas
teksteve nga libri bazë, edhe tekste autentike që ndërlidhen me
gramatikat e gjuhës gjermane për të huaj, CD-të për ushtrimin e
shkathtësisë së të dëgjuarit, e në veçanti shqiptimin edhe format
digjitale, të cilat i ofron botuesi i literaturës, siç janë: platforma e
Përshkrimi dhe qëllimi i
internetit për ushtrime online dhe aplikacione për celularët
lëndës
mobilë, filma të dedikuar për mësim e gjuhës gjermane, por edhe
puna e pavarur e studentit me anë të internetit. Gjatë ushtrimeve
studentët do të prezantojnë edhe punime seminarike me tema të
ndryshme, të cilat janë në përputhje me programin e lëndës.
Objektivat e lëndës:
- që studentit t’i ofrojë njohuri të përgjithshme gramatikore e
gjuhësore;
- t’i aftësojë studentët të kombinojnë në nivel të përafërt me
gjuhën amtare;
- të ngrisë aftësinë e studentëve për të bashkëbiseduar,
prezantuar dhe argumentuar për tema të ndryshme
gjuhësore e shkencore;
Rezultatet e pritura:

-
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zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit
në nivelin B2 të Kornizës së Përbashkët Europiane për
gjuhë;
të dëshmojë që zotëron njohuri të zgjëruara të gjuhës
gjermane;
të kuptojë informacionet nga artikuj të ndryshëm gjuhësorë
dhe shkencorë

-

7

Metodat
mësimdhënies:

të ndjekë linjat kryesore nga tema konkrete dhe abstrakte
dhe të shkëpusë informacionet që janë të rëndësishme për të
(p.sh. në programe radioje);
- të nxjerrë informacione specifike nga artikuj gazetash,
njoftime që kanë të bëjnë me tema specifike;
- të kuptojë një spektër të gjerë tekstesh, qoftë tekste të
shkurtra (si p.sh. lajmërime), qoftë më të gjata dhe
komplekse, si tekste nga fusha të caktuara, komente dhe
raporte;
- të shkruajë në mënyrë të pavarur shkresa dhe prezantime për
tema specifike;
- të jetë në gjendje të prezantojë dhe të argumentojë mendime
për tema të ndryshme gjuhësore dhe shkencore;
- të bëjë prezantime të qartë me gojë për tema të përgjithshme
dhe nga fushat që i interesojnë; të marrë pjesë aktive në
diskutime që kanë të bëjnë me tema të njohura për të, të
mbajë qëndrim në këto biseda dhe të paraqesë
këndvështrimin e tij/saj;
- të ketë shqiptim dhe përdorim të gjuhës gjermane në nivel të
gjuhës amtare.
Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve.
Përdoren metoda të kombninuara dhe qasje kognitive,
komunikative dhe ndërkulturore për ta arritur qëllimin:
e përmirësimin e shkathtësive receptive dhe produktive gjuhësore.
Përmes metodës bashkëbiseduese punohet në mënyrë
individuale, në çifte dhe në grupe. Studentët duhet të marrin
pjesë në mënyrë aktive në mësim dhe të punojnë vazhdimisht
gjatë semestrit (detyra të shtëpisë dhe projekte të ndryshme).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91100=10

Provimi:
8

Vlerësimi dhe notimi

Të dëgjuarit– 20%
Të lexuarit – 20%
Të shkruarit –20%
Të folurit –

20%

Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %
Literatura:
9

Literatura:
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1. Perlmann-Balme/Schwalb/Matussek: Sicher! Deutsch als
Fremdsprache. Niveau B2.2. Hueber Verlag 2013.

2. Renate Köhl-Kuhn, Albert Daniels, Christian Estermann, Renate
Köhl- Kuhn: Mittelpunkt B2: Übungsheft Lese- und Hörverstehen +
Audio-CD. Langenscheidt 2009.

Literatura shtesë
3. Langenscheidt
Großwörterbuch
Deutsch
als
Fremdsprache:
Deutsch-Deutsch
(Einsprachige
Wörterbücher) 2015.
4. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Max Hueber Verlag. Muenchen 2010.
5. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig
neu erarbeitete und erweiterte Auflage. Mannheim.
Dudenverlag 2005.
6. Buscha/Szita:
Deutsch
als
Fremdsprache.
Übungsgrammatik. Sprachniveau B1/B2. Schubert
Verlag. Leipzig 2011.
7. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für
den Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008.
8. Karin/Scheiner:
Übungsbuchgrammatik.
Deutsch
als
Fremdsprache. Max Hueber Verlag 2001.
9. Duden Deutsches Universalwörterbuch. Mannheim, Leipzig,
Wien, Zürich. Dudenverlag 2011.

S6

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj
Lënda:

Nr.

6.2 Metodika dhe didaktika e
gjuhës gjermane II

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti II, semestri IV

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +2

5

ECTS kreditë:

6

6

Kjo lëndë është vazhdimësi e lëndës 5.2. dhe si qëllim
Përshkrimi dhe qëllimi i parësor ka tematizimin e rolit të gramatikës dhe leksikut në
lëndës
mësimin e një gjuhe të huaj. Gjithashtu do njoftohen
studentët me kornizën e përbashkët europiane, me
rekomandime për gjuhë: mësimdhënie, mësimnxënie dhe
vlerësim. (Deutsch: Der gemeinsame europäische
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Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen).
(Englisch: Common European Framework of Reference for
Languages,CEFR)
- Të njoftohen studentët me disa teza dhe diskutime aktuale
rreth rolit dhe vendit të gramatikës dhe leksikut në mësimin
e gjuhës.
- Të njoftohen studentët me mënyra të ndryshme të
transmetimit dhe ushtrimit të fenomeneve gramatikore dhe
leksikore, të cilat janë treguar efikase në mësimin e gjuhës.
- Të njoftohen studentët me kornizën e përbashkët
europiane, me rekomandime për gjuhë: mësimdhënie,
mësimnxënie dhe vlerësim (se çka duhet të dihet/zotërohet,
në cilin nivel në aspektin gramatikor dhe leksikor).
- Të trasmetojnë te nxënësit fenomenet gramatikore, në atë
masë dhe në atë mënyrë, që ju përshtatet teorive dhe të
arrituareve më të reja në metodikën dhe didaktikën për
mësimin e gjuhëve të huaja.
Rezultatet e pritura:

- Të zbatojnë njohurit e tyre rreth zhvillimit dhe pasurimit të
leksikut në mësimdhënie.
- Të zbatojnë njohurit e tyre rreth asaj se “çka duhet të
dihet/zotërohet, në cilin nivel të mësimit të gjuhës sipas
kornizës se përbashkët europiane me rekomandime për
gjuhë: mësimdhënie, mësimnxënie dhe vlerësim” në
procesin e mësimdhënies.

7

8

9

Metodat e mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70
= 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 /
Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e
provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%;
Provimi me gojë: 20 %
1. Bohn Rainer (2013):Probleme der Wortschatzarbeit.
Fernstudieneinheit 22. München: Klett Langenscheidt
Verlag.

2. Burwitz-Melzer, Eva/ Mehlhorn, Grit/ Riemer, Claudia/
Bausch, Karl-Richard/ Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.)
(2016): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen:
Narr A. Francke Verlag.
3. Buttaroni, Susanne/ Knapp, Alfred (1997): Einen Blick
für die Sprache haben. In: Fremdsprachenwachstum.
Sprachpsychologischer Hintergrund und didaktische
Anleitungen. Ismaning: Max Hueber Verlag, S. 226235.
4. Dauvillier, Christa / Levy-Hollerich, Dorothea (2004):
Spiele im Deutschunterricht. Berlin / Wien u.a.:
Langenscheidt.
5. Ende, Karin / Grotjahn, Rüdiger / Kleppin, Karin /
Mohr, Imke (2013): DLL 06: Curriculare Vorgaben und
Unterrichtsplanung. Buch mit DVD. München:
Langenscheidt.
6. Hoffmann
Ludger
(2014):Deutsche
Grammatik.
Grundlagen für Lehrerausbildung, Schule, Deutsch als
Fremdsprache.
7. Faistauer, Renate (2000): Ja, kannst du so schreiben –
Ein Beitrag zum kooperativen Schreibprozess im
Deutsch als Fremdsprache- Unterricht. In: Krumm,
Hans-Jürgen (Hrsg.): Erfahrungen beim Schreiben in
der
Fremdsprache.
Untersuchungen
zum
Schreibprozess und zur Schreibförderung im Unterricht
mit Studierenden. Innsbruck: Studien-Verlag, S. 190224.
8. Faistauer,
Renate:
(2010):
Die
sprachlichen
Fertigkeiten. In: Krumm, Hans-Jürgen/Fandrych,
Christian/ Hufeisen, Britta/ Riemer, Claudia (Hrsg.):
Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein
internationales Handbuch. Band 1. Berlin/New York: De
Gruyter, S. 961-969.

9. Krumm, Hans-Jürgen/ Fandrych, Christian/ Hufeisen
Britta/ Riemer, Claudia (Hrsg.) (2010): Deutsch als
Fremd- und Zweitsprache. Ein Internationales
Handbuch. Berlin/New York: de Gruyter.
10. Rösler, Dietmar (2012): Deutsch als Fremdsprache.
Eine Einführung. Stuttgart/ Weimar: Verlag J.B.
Metzler.

S6

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:
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6.3 Leksikologji dhe leksikografi e gjuhës gjermane

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

5

Lënda do të përbëhet nga temat e mëposhtme: leksikologjia si
disiplinë gjuhësore; Leksiku konceptual (fjalori), leksiku dhe
struktura e tij; dinamika e leksikut; fjalëformimi, motivimi, fushat
semantike.
Leksikografia si disiplinë gjuhësore; fjalorët dhe produktet e tjera
leksigografike; hyrjet mikro- dhe makro-strukturale; llojet dhe
Përshkrimi dhe qëllimi i tipat e fjalorëve; metoda leksikografike, historia e leksikografisë
gjermane. Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës:
lëndës
Qëllimi është që:
6

të kuptuarit e koncepteve themelore të leksikologjisë dhe
leksikografisë është një nga synimet kryesore të lëndës;

-

të njihen me strukturën dhe shumëllojshmërinë e leksikut në
gjuhën e sotme gjermane;
- të njihen me tipologjinë, rëndësinë dhe mënyrën e përdorimit
të fjalorëve.
Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje që:
-

Rezultatet e pritura:

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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të dallojë objektin dhe njësitë themelore të leksikologjisë dhe
leksikografisë;
- të njohë strukturën e leksikut të gjuhës së sotme gjermane;
- të përdorë drejt terminologjinë relevante;
- të njohë tipologjinë dhe të përdorë fjalorët.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Schlaefer,Michael (2009): Lexikologie und Lexikographie.
Eine Einführung am Beispiel deutscher Wörterbücher. Berlin:
Schmidt.
2. Engelberg,
Stefan
(2001)
Lexikographie
und
Wörterbuchbenutzung. Tübingen: Stauffenburg-Verl.

3. Herbst, Thomas, Klotz, Michael (2003): Lexikografie. UTB.
Wanzeck, Christiane (2009): Lexikologie. Beschreibung von
Wort und Wortschatz im Deutschen, Göttingen: UBT.

S1

Mësimdhënësi: Mag. Shkurte Veliu-Ajdini

Nr. Lënda:

6.4 Seminar ne shkencen e Letersise

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

5
Gjatë këtij semestri do të përzgjidhen disa nga veprat më me
ndikim dhe më të njohura nga letërsia gjermane, duke përfshirë
thuajse të gjitha epokat letrare. Gjatë kësaj periode kohore këto
vepra do të prezantohen, do të analizohen dhe do të interpretohen
nga studentët. Në fund të semestrit studenti do të dorëzojë një
punim seminarik rreth një teme të caktuar (të përzgjedhur) nga
këto vepra.

6

Përshkrimi dhe qëllimi i Seminari nga shkenca e letërsisë ka për qëllim që studentit t’ia
lëndës
mundesojë të ripërsërisë dhe të analizojë, dhe të studiojë disa nga
veprat më të rëndësishme të letërsisë gjermane. Gjatë kësaj kohe,
studenti do të njoftohet me thellësisht me autorët kryesorë të
letërsisë gjermane, veprat e të cilëve zënë vend kyç në letërsinë
botërore. Shkëmbimi i mendimeve, debatet rreth temave të
caktuara, krahasimet e teksteve nga interpretues të ndryshëm
letrarë janë disa veçori të këtij seminari. Përpilimi i një punimi
seminarik është objektiv kresor i kësaj lënde.
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Rezultatet e pritura:

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:

Në fund të semestrit studenti do të ketë njohuri bazë për autorët
dhe veprat kryesore të letërsisë gjermane, ai do të jetë në gjendje
të komentojë, të analizojë dhe të interpretojë veprat letrare dhe pas
një hulumtimi rreth një teme të caktuar do të jetë në gjendje të
shkruajë një punim seminarik .
Ligjëratë, ushtrime dhe interpretime të veprave të përzgjedhura .
e Prezantim punimesh nga studentët, interpretim i përbashkët i
veprave.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

1. Romanet e përzgjedhura te cilat do të prezantohen dhe
interpretohen.
Literatura shtese:
2. Deutsche literaturgeschichte von den Afängen bis zur
Gegenwart. Von:Wolfgang Beutin, Matthias Beilein, Klaus
Ehlert, Wolfgang Emmerich u.a. Achte aktualisierte und
erweiterte Auflage.J.B.Metzler Verlag 2013.
3. Peter Nusser: Deutsche Literatur: Eine Sozial- und
Kulturgeschichte. (Vom Mittelalter bis zur frühen Neuzeit /
Vom Barock bis zur Gegenwart). Verlag: WBG
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft)2012 (1. Auflage).
4. Zmegac, Viktor: Geschichtliche Probleme der neueren
deutschen Literatur vom 18. Jahrhundert bis zur
Gegenwart. Bd. 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2. Weinheim:
Athenäum 1996.

Lëndë me zgjedhje:

S1

Mësimdhënësi: Mag. Shkurte Veliu-Ajdini

Nr. Lënda:
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6.5 Analizë e teksteve letrare

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

Në këtë program studimi do të analizohen tekste të ndryeshme të
letërsisë gjermane, posaçerisht tekste të autorëve të
letërsisë moderne. Studentët në fillim do të mësojnë për
metodologjitë e analizës së teksteve letrare në përgjithësi, për
mënyrën se si analizohen tekstete letrare, të ndara sipas gjinive
letrare. Ata do të kenë mundësi që përmes analizës konkrete të
përvetësojnë shkathtësitë dhe të aftësohen për të analizuar një tekst
letrar sipas metodave bashkëkohore. Në kuadër të këtij programi të
studimit, ata do të mësojnë për elementet e tekstit letrar, strukturën
e teksteve, si dhe rregullat për analizën e teksteve letrare në
Përshkrimi dhe qëllimi i
përgjithësi.
lëndës
Objektivat:
1. Studentët do të njihen me meodologjitë bashkëkohore të
analizës së teksteve letrare.
6

2. Studentët do të përvetësojnë metodat e analizës së tekstit letrar.
3. Studentët do të mësojnë për elementet dhe strukturën e teksteve
letrare, si edhe do të aftësohen për të analizuar tekstet letrare në
përgjithësi.

Rezultatet e pritshme:
Në fund të këtij programi të studimit, studentët duhet të kenë
njohuri të mjaftueshme:
Rezultatet e pritura:

- për metodologjitë bashkëkohore të analizës së teksteve letrare;
- për elementet dhe strukturën e teksteve letrare;
- për të analizuar tekstet letrare në përgjithësi.
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7

8

9

Metodat
mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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Mësimi zhvillohet me ligjërata dhe ushtrime përkatëse. Gjatë
shpjegimeve, ushtrimeve zbatohet metoda ndërvepruese.
Analizohen dhe diskutohen shembuj nga krijimtaria e autorëve të
letërsisë moderne gjermane, analizohen dhe diskutohen tekste nga
gjinitë e ndryshme letrare. Në fillim do të jepen informacione të
e
përgjithshme për analizën, rolin dhe rendësinë e saj, metodologjitë
bashkëkohore si dhe zbatimin e saj praktik në tekstet letrare. Gjatë
realizimit të këtij programi, shfrytëzohet literaturë e pasur
burimore dhe zbatohen metoda interaktive.

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

1. Burdor, Dieter:
Einfuehrung in die Gedichtanalyse.
J.B.Metzler.Stuttgart-Weimar,1997.ISBN3-476-12284-0
2. Asmith,Bernhard: Einfuehrung in die Dramenanalyse.
J.B.Metzler. Stuttgart-Weimar,1997.ISBN3-476-15188-3
3. Hans-Werner
Ludwig(Hrsg);
Arbeitsbuch
(Romananalyse).Literaturwissenschaft
im
Grundstudium.Tuebingen 1998.
4. Eberhard
Laemert. Bauformen des Erzaehlens.
Metzler,Stuttgart 1993.
5. Kahrman,C;Reiss,G;Scluchter,M: Erzaehtextanalyse. Eine
Einfuehrung mit Studien-und Uebungstexten.BeltzAthenaeum 1996.ISBN3-89547-111-9.
6. Loesner,Hans. Zwischen Wort und Wort.Interpretation und
Textanalyse. Paderborn:Fink Verlag 2006.

S7

Mësimdhënësi: Mr.sc. Vilson Marku (PhD cand.)

Nr. Lënda:

6.6 Komunikimi ndërkulturor

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

Përshkrimi dhe qëllimi i Qëllimi kryesor është që studentëve t’u mundësohet përfitimi i njohurive bazë
nga fusha e studimeve ndërkulturore – disiplinë kjo e cila merret kryesisht me
lëndës
studimin kulturës dhe raportit të saj me kulturat e tjera.

- Të njohin konceptet bazë nga fusha e kulturës dhe

6

interkulturës.
Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

- Të dinë të qasen ndaj kulturave të huaja.
- T’i njohin implikaturat kulturore, kur do të ndodhen në një
ambient të huaj, që të mund të shmangin keqkuptimet dhe
interferencat e tjera kulturore - të identifikojnë fjalët kyçe dhe
të interpretojnë tekstin përmes tyre.
e Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave që ofrojnë bazën teorike
dhe ushtrimeve në klasë, detyra shtëpie.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
Literatura bazë
Heringer,

Hans-Jürgen

Interkulturelle

Kommunikation.

Grundlagen und Konzepte. 2010 UTB.
9

Literatura:

Literatura shtesë

Chalmers, Alan F./Altstötter-Gleich, Christine/Bergemann,
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Niels, Wege der Wissenschaft : Einführung in die
Wissenschaftstheorie, Berlin, Heidelberg : Springer-Verlag Berlin
Heidelberg 2007.
Charpa, Ulrich, Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie,
Paderborn ; Wien [u.a.] : Schöningh [u.a.] 1996
Gadenne, Volker, [Hrsg.],Wissenschaftsphilosophie, Freiburg
(Breisgau) [u.a.] : Alber 1999.
Hoyningen-Huene,
Paul,
[Hrsg.]
Wozu
wissenschaftsphilosophie? : Positionen und Fragen zur
gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie,Berlin [u.a.] : de Gruyter
1988.
Lambert, Karel,/Brittan, Gordon G., Eine Einführung in die
Wissenschaftsphilosophie, Berlin [u.a.] : de Gruyter 1991.
Okasha, Samir. Philosophy of Science: A very short Introduction,
Oxford: Oxford University Press. 2002.
Theobald, David W. Grundzüge der Wissenschaftsphilosophie
(übers. v. Eberhard Bubser),Stuttgart : Reclam 1973.

Literatura shtesë

10.
Nemeth, Elisabeth/Stadler, Friedrich [editor]: Die europäische
Wissenschaftsphilosophie und das Wiener Erbe,Springer, Wien,
2013.
Hoyningen-Huene,
Paul,
[Hrsg.],
Wozu
Wissenschaftsphilosophie? : Positionen und Fragen zur
gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie ,Berlin [u.a.] : de
Gruyter 1988.

S6

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti
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Nr. Lënda:

6.7 Gjermanishtja për qëllime akademike dhe specifike

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

Lënda ka për qëllim t’u ndihmojë studentëve të zhvillojnë
shkathtësitë akademike. Këtu ofrohet një përmbajtje të temave
Përshkrimi dhe qëllimi i
speciale nga fusha të shkencës, si: mjekësi, drejtësi, inxhinieri,
lëndës
teknik e teknologji etj. Qëllimi është që:
- të ushtrohet hartimi i teksteve të ndryshme akademike;
të vetëdijësohen studentët për dallimet dhe ngjashmëritë midis
gjermanishtes së përgjithshme dhe asaj të specializuar.
Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë
në gjendje:

6

Rezultatet e pritura:

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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-

të komunikojnë me folësit e gjermanishtes në situata konkrete
në fusha të ndryshme akademike e specifike;
- të komunikojnë me gojë e me shkrim në fusha të specializuara;
- Të përdorin strategjitë për të folur e shkruar në mënyrë efikase
për tema akademike;
- të përkthejnë tekste të specializuara.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. DUDEN, Das Stilwörterbuch.
2. DUDEN, Richtiges und gutes Deutsch.
3. Bünting, Karl-Dieter; Bitterlich, Axel; Postpiech, Ulrike.
(2000) Schreiben im Studium mit Erfolg, Ein Leitfaden,
Berlin.
4. Graefen,
Gabriele
/
Moll,
Melanie
(2011):
WissenschaftsspracheDeutsch: lesen – verstehen – schreiben.
Ein Lehr- und Arbeitsbuch. Wien u.a.: Peter Lang.

S6

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

6.8 Përkthim gjermanisht –shqip

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti III, semestri VI

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

6

Qëllimi kryesor i lëndës konsiston në atë, që studentët të fitojnë
njohuri bazë në fushën e përkthimit, duke iu përqasur në mënyrë të
vazhdueshme edhe sintaksës së gjuhës shqipe, me qëllim që të
vërehen ngjashmëritë dhe dallimet midis të dyja gjuhëve të afërta
Përshkrimi dhe qëllimi i
gjenetikisht, por të dallueshme sa i përket ndërtimit gramatikor të
lëndës
fjalisë. Njohuritë e fituara nga kjo lëndë do t’iu shërbejnë atyre
kryesisht në ndërtimin e fjalive dhe komunikimit ndërmjet dy
gjuhëve gjermanisht-shqip, si dhe në përkthimin e drejtë të
teksteve të ndryshme nga gjermanishtja në shqipe dhe anasjelltas,
si dhe në procesin e mësimdhënies, kur ata të bëhen mësues të
gjermanishtes.

Rezultatet e pritura:

Pas përfundimit me sukses të leksioneve dhe ushtrimeve në kuadër
të kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje:
- të analizojnë shprehjet gjuhësore dhe strukturat gjuhësore,
të komunikojnë në gjuhën gjermane në mënyrë të pavarur;
-

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:

të dëshmojnë njohuritë e tyre rreth teknikës së përkthimeve.

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Fiedler, W./Klosi, A. (1999): Langenscheidt Handwörterbuch
Albanisch Taschenbuch. Langenscheidt.
2. Koller,
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Werner

(2011):

Einführung

in

die

Übersetzungswissenschaft. UBT.
3. Kußmaul, Paul (2014): Verstehen und Übersetzen: Ein Lehrund Arbeitsbuch. Narr Verlag.

Viti IV – Semestri VII
Lëndët obligative:

S7

Mësimdhënësi: Mr. Armend Bytyqi

Nr. Lënda:

7.1 Praktikë gjuhe IV– (C1/1)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VII

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

Zhvillimi i shkathtësive për komunikim kompetent në të shkruar,
Përshkrimi dhe qëllimi i të lexuar, të folur dhe të dëgjuar janë qëllim i këtij kursi. Të katër
lëndës
shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të temave të
ndryshme shkencore ose politiko-shoqërore, me anë të së cilave
zgjerohet edhe më tej leksiku i nivelit C1/1.
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dhe 15 javë, 0+8
6

Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve nga libri
bazë, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, e në
veçanti shqiptimin edhe format digjitale, të cilat i ofron botuesi i
literaturës, siç janë: platforma e internetit për ushtrime online dhe
aplikacione për celularët mobilë, filma të dedikuar për mësim e
gjuhës gjermane, por edhe puna e pavarur e studentit me anë të
internetit. Gjatë ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe
punime seminarike me tema të ndryshme, të cilat janë në përputhje
me programin e lëndës.
Objektivat e lëndës:
-

Rezultatet e pritura:

-

7

Metodat
mësimdhënies:

- 433 -

që studentit t’i ofrojë njohuri specifike gramatikore e
gjuhësore;
t’i aftësojë studentët të kombinojnë në nivel specifik e
kompetent në gjuhën gjermane;
të ngrisë aftësinë e studentëve për të bashkëbiseduar,
prezantuar dhe argumentuar në tema më të ndryshme
gjuhësore dhe shkencore ose politiko-shoqërore;
të dëshmojë që zotëron njohuri kompetente të gramatikës
gjermane;
të shkëpusë nga tekste të ndryshme të shkurtra hollësi të
rëndësishme;
të kuptojë detaje dhe tërësinë e teksteve gazetareske dhe
shkencore, të cilat trajtojnë tema shkencore ose politikoshoqërore;
të shkëpusë informacione të hollësishme nga situata të jetës së
përditshme;
të ndjekë intervista apo diskutime me tema studimore apo të
përgjithshme shkencore;
të kuptojë referate për tema shkencore;
të krijojë një tekst të qartë dhe të strukturuar mirë dhe të sjellë
argumente;
të përshkruajë, të përmbledhë dhe të krahasojë të dhëna të
ndryshme;
të mbajë qëndrim duke argumentuar në diskutime dhe biseda
të ndryshme.

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve. Përdoren
e metoda të kombninuara dhe qasje kognitive, komunikative dhe
ndërkulturore për ta arritur qëllimin: përmirësimin e shkathtësive
receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes metodës
bashkëbiseduese punohet në mënyrë individuale, në çifte dhe në

grupe. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim
dhe të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë dhe
projekte të ndryshme).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91100=10

Provimi:
8

Vlerësimi dhe notimi

Të dëgjuarit– 20%
Të lexuarit – 20%
Të shkruarit –20%
Të folurit –

20%

Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %
Literatura bazë:
1. Perlmann-Balme/Matussek/Schwalb: Sicher! Deutsch
Fremdsprache. Niveau C1/1. Hueber Verlag 2015.

als

2. Techmer/Brill: Goßes Übungsbuch Deutsch Wortschatz.
Niveau A2-C1. Hueber Verlag 2011.
3. Margit Doubek, Sandra Hohmann, Klaus F. Mautsch,
Daniela Schmeiser, Heidrun Tremp Soares: Mittelpunkt
neu
C1/Deutsch
als
Fremdsprache
für
Fortgeschrittene/Intensivtrainer
Wortschatz
und
Grammatik. Klett 2015.
Literatura shtesë
9

Literatura:

4. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache:
Deutsch-Deutsch (Einsprachige Wörterbücher) 2015.
5. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Max Hueber Verlag. Muenchen 2010.
6. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu
erarbeitete
und
erweiterte
Auflage.
Mannheim.
Dudenverlag 2005.
7. Buscha/Szita:
Deutsch
als
Fremdsprache.
Übungsgrammatik. Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag.
Leipzig 2011.
8. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für
den Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008.
9. Karin/Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch als Fremdsprache.
Max Hueber Verlag 2001.

10. Duden Deutsches Universalwörterbuch.
Leipzig, Wien, Zürich. Dudenverlag 2011.
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Mannheim,

S7

Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj
Lënda:

Nr.

7.2 Metodika dhe didaktika e
gjuhës gjermane III

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VII

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +2

5

ECTS kreditë:

5
Kjo lëndë ofrohet në kombinim me lëndën “Praktikë
profesinale në shkollë (hospitim)” dhe ka si qëllim parësor të
pasqyrojë rëndësinë dhe domosdoshmërin e planifikimit të
orës mësimore. Kjo lëndë ofron informacione dhe shembuj
konkretë për organizimin efektiv dhe atraktiv të një ore
mësimore sipas modelit të quajtur “modeli i analizes
didaktike”.

6

Përshkrimi dhe qëllimi i
Në organizimin/përgatitjen e një ore mësimore hyjnë: a)
lëndës
qëllimi i orës mësimore (çka duhet të dijnë nxënësit në fund
të orës së mesimit); b) aktivitetet mësimore (çfarë
aktivitetesh/ushtrimesh duhet t’i realizojnë studentët që të
arrihet “qëllimi i orës mësimore”); c) metodologjia për
realizimin e aktiviteteve mësimore (se si punojnë studentët:
punë në grupe, punë individuale etj.); d) materiali (tekste për
lëxim, tekste për dëgjim etj.) kryesor dhe ndihmës më të cilët
zhvillohen aktivitetet mësimore dhe e) roli i mësimdhënësit
në përgatitjen për realizimin e orës mësimore.
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Studenti duhet të jetë në gjendje:
- të organizojë/të planifikojë një orë mësimore (sipas “modeli
i analizes didaktike”);
- të vendosë qëllimin e orës mësimore;
Rezultatet e pritura:

- të bëjë zgjedhjen e aktiviteteve të materialit dhe
metodologjinë e duhur për realizimin e qëllimit mësimor,
duke zbatuar katër shkathtësitë gjuhësore;
- Të kënë mendim kritik ndaj teksteve mësimore
- të bëjë zgjedhjen adekuate të tekstit.

7

8

Metodat e mësimdhënies:

Vlerësimi dhe notimi

Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 =
7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 /
Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e
provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%;
Provimi me gojë: 20 %
1. Bausch, K. R./ Christ, H. / Krumm, H. J. (Hrsg.): (2007):
Handbuch Fremdsprachenunterricht. 5 Aufl. Tübingen,
UTB, Francke.
2. Bimmel, Peter/ Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard (2011):
Deutschunterricht planen Neu. Fernstudieneinheit 18.
Buch mit DVD. Berlin/München u.a.: Langenscheidt.

9

Literatura:

3. Burwitz-Melzer, Eva/ Mehlhorn, Grit/ Riemer, Claudia/
Bausch, Karl-Richard/ Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.)
(2016): Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen:
Narr A. Francke Verlag.
4. Buttaroni, Susanne/ Knapp, Alfred (1997): Wahrnehmen
und Verstehen – die wesentliche Grundlage des
Fremdsprachenerwerbs. In: Fremdsprachenwachstum.
Sprachpsychologischer Hintergrund und didaktische
Anleitungen. Ismaning: Max Hueber Verlag, S. 204-225.

5. Buttaroni, Susanne/ Knapp, Alfred (1997): Einen Blick
für die Sprache haben. In: Fremdsprachenwachstum.
Sprachpsychologischer Hintergrund und didaktische
Anleitungen. Ismaning: Max Hueber Verlag, S. 226-235.
6. Buttaroni, Susanne/ Knapp, Alfred (1997): Die freie
kreative
Sprachanwendung
und
formorientierte
Aktivitäten
zur
Sprachanwendung.
In:
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Fremdsprachenwachstum.
Sprachpsychologischer
Hintergrund und didaktische Anleitungen. Ismaning:
Max Hueber Verlag, S. 236-244 und 246-259.
7. Dauvillier, Christa / Levy-Hollerich, Dorothea (2004):
Spiele im Deutschunterricht. Berlin / Wien u.a.:
Langenscheidt.
8. Ende, Karin / Grotjahn, Rüdiger / Kleppin, Karin / Mohr,
Imke (2013): DLL 06: Curriculare Vorgaben und
Unterrichtsplanung. Buch mit DVD. München:
Langenscheidt.
9. Faistauer, Renate (2000): Ja, kannst du so schreiben –
Ein Beitrag zum kooperativen Schreibprozess im
Deutsch als Fremdsprache- Unterricht. In: Krumm,
Hans-Jürgen (Hrsg.): Erfahrungen beim Schreiben in der
Fremdsprache. Untersuchungen zum Schreibprozess
und
zur
Schreibförderung
im
Unterricht
mit
Studierenden. Innsbruck: Studien-Verlag, S. 190-224.

S8 Mësimdhënësi: OeAD Lector Mag. Martina Drescher
Nr. Lënda:
Programi i studimit:
1

7.3 Praktika profesionale në shkollë (hospitim)
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2
3

Viti IV, semestri VII
zgjedhore
15 javë, 0+4

4
5

6

Viti akademik:
Obligative/zgjedhore:
Kohëzgjatja
dhe
proporcioni:
ECTS kreditë:

5
Kjo lëndë ofrohet në kombinim me lëndën “Metodika dhe
Didaktika III” dhe ka si qëllim që studentët të vrojtojnë, të
dokumentojnë/të protokolojnë dhe të reflektojnë mbi procesin
mësimor në shkolla, si dhe të reflektojnë mbi teoritë e diskutuara
në ligjërata dhe të kuptojnë drejt se ç’është procesi mësimor në
Përshkrimi dhe qëllimi i
orët mësimore përkatese. Studentët do të kënë mundesi të
lëndës
vrojtojnë dhe hospitojnë më së paku në 3 shkolla të ndryshme.
Objektivat e lëndës:
- studentët do të kenë mundësi të konfrontohen më procesin
mësimor nga prizmi i mësimdhënësit;
- studentët do të kenë mundësi t’i ndërlidhin informacionet, që i
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kanë përfituar në ligjërata dhe realitetin në klasë;
- studentët do të kenë mundësi të improvizojnë orë mësimore.

Studenti duhet të jetë në gjendje:
Rezultatet e pritura:

7

8

9

S7

Të
bëjnë
përgatitjet
për
orën
mësimore
(sipas
metodave/koncepteve /modeleve të avancuara dhe të dëshmuara
në mësimin e një gjuhe të huaj).

Metodat
mësimdhënies:

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8,
Vlerësimi dhe notimi
81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e
parë e provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi
me gojë: 20 %
1. Dauvillier, Christa/ Levy-Hollerich, Dorothea (2004): Spiele
im Deutschunterricht. Berlin / Wien u.a.: Langenscheidt.
2. Schmidjell,
Annegret/
Ziebell,
Barbara
(2014).
Unterrichtsbeobachtung und kollegiale Beratung Neu.
Fernstudieneinheit 32. Fernstudienprojekt zur Fort- und
Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als
Fremdsprache. Kassel/ München: Langenscheidt.
Literatura:
3. Schmidjell,
Annegret/
Ziebell,
Barbara
(2002).
Unterrichtsbeobachtung
und
Lehrerverhalten.
Fernstudieneinheit 32. Fernstudienprojekt zur Fort- und
Weiterbildung im Bereich Germanistik und Deutsch als
Fremdsprache. Berlin/München u.a.: Langenscheidt.
4. Schwerdtfeger, Inge (2002): Gruppenarbeit und innere
Differenzierung. Berlin / Wien u.a., Langenscheidt.

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

7.4 Seminar i gjuhësisë gjermane

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VII

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative
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4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+2

5

ECTS kreditë:

6
Lënda do të përbëhet nga temat boshte të gjuhësisë së
përgjithshme, aplikative dhe historike.

Përshkrimi dhe qëllimi i Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës:
lëndës
Qëllimi është që:
-

të përfitojnë njohuri të përgjithshme për gjuhësinë gjermane;

-

t’i njoftojë studentët me konceptet themelore dhe çështjet
teorike të gjuhësisë së përgjithshme, aplikative dhe historike;
thellimi i njohurive gjuhësore që zbatohet në fusha specifike.

-

6

Rezultatet e pritura:

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë
në gjendje:
-

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

të kenë njohuri bazë për gjuhësisë e përgjithshme, aplikative
dhe historike;
- t’i identifikojë periudhat e zhvillimit të gjuhës gjermane;
- të debatojnë për probleme gjuhësore.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Graefen, Gabriele/Liedke, Martina (2012): Germanisctische
Sprachwissenschaft. Deutsch als Erst-, Zweit- oder Fremdsprache.
2., überarb. u. erweiterte Auflage. mit CD-ROM. Tübingen: A.
Franke Verlag.

9

Literatura:
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2. Ossner,
Jakob/
Zinsmeister,
Heike
(Hrsg.):
Sprachwissenschaft für das Lehramt. Ferdinand Schöningh,
Paderborn 2014.
3. Best, Karl-Heinz (2008): LinK. Linguistik in Kürze mit einem
Ausblick auf die Quantitative Linguistik. 5., durchgesehene
Auflage. RAM-Verlag, Lüdenscheid 2008. (Kurz gefasster
Überblick, Repetitorium).

Lëndë me zgjedhje:

S7

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

7.5 Metodologjia dhe teknikat e punës shkencore

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VII

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

Këtu do të mësohen teknikat e shkrimit që përdoren për të shkruar
tekste të llojeve të ndryshme. Do të mësohet përdorimi i teknikave për
hulumtimin, planifikimin, formimin dhe strukturimin e teksteve
shkencore, si dhe përdorimi i fusnotave dhe i citateve sipas normës
ndërkombëtare, hartimin e përmbajtjes, bibliografisë, regjistrit të emrave
Përshkrimi dhe qëllimi i dhe të shprehjeve etj.

lëndës

Qëllimi është që:

-

6

të shkruajnë në mënyrë më efikase;
të njihen metodat dhe teknikat themelore;
të mësojë studentët se si të citojnë, të hartojnë përmbajtjen,
bibliografinë, regjistrin.

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë
në gjendje:
Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi
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-

të zotërojnë strategjitë që i paraprijnë të të shkruarit;
do të zotërojnë teknikat themelore për shkrimin e një punimi
shkencor;
- të citojnë, të hartojnë përmbajtjen, bibliografinë, regjistrin e
ermrave dhe të shprehjeve.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

1. Karmasin, Matthias/Ribing, Reiner (2012): Die Gestaltung
wissenschaftlicher Arbeiten. Wien: Facultas.
2. Kornmeier (2008): Wissenschaftlich schreiben leicht gemacht –
für Bachelor, Master und Dissertation. Haupt UTB.
3. Stephany, Ursula/Froityheim, Claudia (2009): Arbeitstechniken
Sprachwissenschaft. UTB: W. Fink.

9

Literatura:

S7

Mësimdhënësi: Mr.sc. Vilson Marku (PhD cand.)

Nr. Lënda:

7.6 Filozofia e arsimit

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VII

3

Obligative/zgjedhore: Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

Përshkrimi
qëllimi i lëndës

Bota moderne është formuar nga shkenca. Aplikimet e njohurive shkencore pë
përditshme dhe pikëpamja jonë botërore është ndikuar ndjeshëm edhe nga rezultate
është shkenca, cilat janë teoritë shkencore? Çfarë e dallon metodën shkencore? A
dhe
gjitha teoritë shkencore në një teori të vetme? Dhe, a ka kufizime për njohuritë shkenc

Filozofia e shkencës merret me pyetje si këto. Leksioni jep një pasqyrë sistematike n
argumentet më të rëndësishme të filozofisë së shkencës. Meqenëse filozofia e shk
pavarur në fillim të shekullit XX, leksioni merret para së gjithash me pozicione të
janë ato të K. R. Popper, H. Reichenbach, C.G. Hempel, T. S. Kuhn, B. v. Fraassen dh

6

Studentët do të jenë në gjendje të vlerësojnë idetë/teoritë filozofike të shumë temave
shkencës, duke përfshirë epistemologjinë e shkencës dhe metafizikën e shkencës.
Rezultatet e pritura:

Studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë ese dhe shpjegojnë teoritë filozofike
vlerësuar në mënyrë kritike.
Studentët do të jenë në gjendje të diskutojnë sistematikisht argumentet filozofike
kolegëve të tyre.

7

Metodat
mësimdhënies:
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e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi përfundimtar.

8

Vlerësimi dhe notimi

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91
Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ; Pjesa e dytë e prov
Provimi me gojë: 20 %
Literatura bazë

9

1. Chalmers, Alan F./Altstötter-Gleich, Christine/Bergemann, Niels, Weg
Einführung in die Wissenschaftstheorie, Berlin, Heidelberg : Springer-Ve
2007.
2. Charpa, Ulrich, Grundprobleme der Wissenschaftsphilosophie, Paderborn ; W
[u.a.] 1996
3. Gadenne, Volker, [Hrsg.],Wissenschaftsphilosophie, Freiburg (Breisgau) [u.a
4. Hoyningen-Huene, Paul, [Hrsg.] Wozu wissenschaftsphilosophie? : Posi
gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie,Berlin [u.a.] : de Gruyter 1988.
5. Lambert, Karel,/Brittan, Gordon G., Eine Einführung in die Wissenschaftsp
: de Gruyter 1991
6. Okasha, Samir. Philosophy of Science: A very short Introduction, Oxford: O
2002.
7. Theobald, David W. Grundzüge der Wissenschaftsphilosophie (übers. v. Ebe
: Reclam 1973.

Literatura:

11. Literatura shtesë
12.

8. Nemeth, Elisabeth/Stadler, Friedrich [editor]: Die europäische Wissenscha
Wiener Erbe,Springer, Wien, 2013.
9. Hoyningen-Huene, Paul, [Hrsg.], Wozu Wissenschaftsphilosophie? : Posi
gegenwärtigen Wissenschaftsphilosophie ,Berlin [u.a.] : de Gruyter 1988.
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S8 Mësimdhënësi: Mag. Shkute Veliu- Ajdini
Nr. Lënda:

7.7 Përkthim letrar

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VII

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

dhe 15 javë, 2+1

Qëllimi kryesor i lëndës konsiston në atë, që studentët të fitojnë njohuri
bazë në fushën e përkthimit, duke iu përqasur në mënyrë të
vazhdueshme edhe sintaksës së gjuhës shqipe, me qëllim që të vërehen
Përshkrimi dhe qëllimi i ngjashmëritë dhe dallimet midis të dyja gjuhëve të afërta gjenetikisht,
lëndës
por të dallueshme për sa i përket ndërtimit gramatikor të fjalisë.
Njohuritë e fituara nga kjo lëndë do t’iu shërbejnë atyre kryesisht në
ndërtimin e fjalive dhe komunikimit ndërmjet dy gjuhëve gjermanishtshqip, si dhe në përkthimin e drejtë të teksteve të ndryshme nga
gjermanishtja në shqipe dhe anasjelltas, si dhe në procesin e
mësimdhënies, kur ata të bëhen mësues të gjermanishtes.

Rezultatet e pritura:

7

8

4

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi
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Pas përfundimit me sukses të leksioneve dhe ushtrimeve në kuadër
të kësaj lënde, studentët do të jenë në gjendje:
- të analizojnë shprehjet gjuhësore dhe strukturat gjuhësore;
- të komunikojnë në gjuhën gjermane në mënyrë të pavarur;
- të dëshmojnë njohuritë e tyre rreth teknikës së përkthimeve.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

1. Fiedler,
W./Klosi,
A.
(1999):
Langenscheidt
Handwörterbuch Albanisch Taschenbuch. Langenscheidt.
9

2. Koller,
Werner
(2011):
Einführung
Übersetzungswissenschaft. UBT.

Literatura:

in

die

3. Kußmaul, Paul (2014): Verstehen und Übersetzen: Ein
Lehr- und Arbeitsbuch. Narr Verlag.

S7

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:

7.8 Gjuhësi kontrastive

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VII

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4
Lënda do të përbëhet nga temat boshte të gjuhësisë kontrastive.

Përshkrimi dhe qëllimi i Qëllimi është që:
lëndës
- të kuptohen konceptet themelore të gjuhësisë kontrasteve;
-

të njihen metodat e punës së gjuhësisë kontrasteve;
të diskutohen sistemet e gjuhës gjermane dhe shqipe sipas
gjuhësisë kontrastive.
Pas përfundimit të kësaj lënde, studenti do të jetë në gjendje që:

6

Rezultatet e pritura:
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-

të dallojë objektin dhe njësitë themelore të gjuhësisë
kontrasteve;
të njohë strukturën metodat e gjuhësisë kontrastive
ta bëjë një dallim të një dukurie të caktuar gjuhësore, duke
krahasuar gjermanishten dhe shqipen.

7

8

Metodat
mësimdhënies:

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.

Vlerësimi dhe notimi

Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Rein, Kurt (1983): Einführung in die kontrastive
Linguistik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.

9

2. Tekin, Özlem (2012): Grundlagen der Kontrastiven
Linguistik in Theorie und Praxis. Tübingen: Stauffenburg.

Literatura:

3. Theisen, Joachim (2016): Kontrastive Linguistik: Eine
Einführung. Tübingen: Narr.
4. Wegener, Heide (Hg.) 1998: Deutsch kontrastiv. Tübingen.

Viti IV – Semestri VIII
Lëndët obligative:
S8

Mësimdhënësi: Mr. Armend Bytyqi

Nr. Lënda:

8.1 Praktikë gjuhe IV (C1/2)

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VIII

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

dhe 15 javë, 0+8
6

Zhvillimi i shkathtësive për komunikim kompetent në të shkruar,
të lexuar, të folur dhe të dëgjuar janë qëllim i këtij kursi. Të katër
Përshkrimi dhe qëllimi i shkathtësitë do të ushtrohen përmes trajtimit të temave të
lëndës
ndryshme shkencore ose politiko-shoqërore, me anë të së cilave
zgjerohet edhe më tej leksiku i nivelit C1/2.
Për zhvillimin e mësimit do të përdoren krahas teksteve nga libri
bazë, CD-të për ushtrimin e shkathtësisë së të dëgjuarit, e në
veçanti shqiptimin edhe format digjitale, të cilat i ofron botuesi i
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literaturës, siç janë: platforma e internetit për ushtrime online dhe
aplikacione për celularët mobilë, filma të dedikuar për mësim e
gjuhës gjermane, por edhe puna e pavarur e studentit me anë të
internetit. Gjatë ushtrimeve studentët do të prezantojnë edhe
punime seminarike me tema të ndryshme, të cilat janë në përputhje
me programin e lëndës.
Objektivat e lëndës:
-

-

Rezultatet e pritura:

-

7

Metodat
mësimdhënies:
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që studentit t’i ofrojë njohuri specifike gramatikore e
gjuhësore;
t’i aftësojë studentët të kombinojnë në nivel specifik e
kompetent në gjuhën gjermane.
të ngrisë aftësinë e studentëve për të bashkëbiseduar,
prezantuar dhe argumentuar për tema të ndryshme gjuhësore
dhe shkencore ose politiko-shoqërore.
zhvillimi i shkathtësive receptive dhe produktive të studentit në
nivelin C1 të Kornizës së Përbashkët Europiane për gjuhë;
të dëshmojë që zotëron njohuri kompetente të gramatikës
gjermane;
të shkëpusë nga tekste të ndryshme të shkurtra hollësi të
rëndësishme;
të kuptojë detaje dhe tërësinë e teksteve gazetareske dhe
shkencore, të cilat trajtojnë tema shkencore ose politikoshoqërore;
të shkëpusë informacione të hollësishme nga situata të jetës së
përditshme;
të ndjekë intervista apo diskutime me tema studimore apo të
përgjithshme shkencore;
të kuptojë referate për tema shkencore;
të krijojë një tekst të qartë dhe të strukturuar mirë dhe të sjellë
argumente;
të përshkruajë, të përmbledhë dhe të krahasojë të dhëna të
ndryshme;
të mbajë qëndrim duke argumentuar në diskutime dhe biseda të
ndryshme.

Mësimi realizohet nëpërmjet ligjëratave dhe ushtrimeve. Përdoren
e metoda të kombninuara dhe qasje kognitive, komunikative dhe
ndërkulturore për ta arritur qëllimin: përmirësimin e shkathtësive
receptive dhe produktive gjuhësore. Përmes metodës
bashkëbiseduese punohet në mënyrë individuale, në çifte dhe në

grupe. Studentët duhet të marrin pjesë në mënyrë aktive në mësim
dhe të punojnë vazhdimisht gjatë semestrit (detyra të shtëpisë dhe
projekte të ndryshme).
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7, 71-80 = 8, 81-90 = 9, 91100=10

Provimi:
8

Vlerësimi dhe notimi

Të dëgjuarit– 20%
Të lexuarit – 20%
Të shkruarit –20%
Të folurit –

20%

Pjesëmarrja & aktiviteti: 20 %
Literatura bazë:
1. Perlmann-Balme/Matussek/Schwalb: Sicher! Deutsch
Fremdsprache. Niveau C1/2. Hueber Verlag 2015.

als

2. Techmer/Brill: Goßes Übungsbuch Deutsch Wortschatz.
Niveau A2-C1. Hueber Verlag 2011.
3. Margit Doubek, Sandra Hohmann, Klaus F. Mautsch,
Daniela Schmeiser, Heidrun Tremp Soares: Mittelpunkt
neu
C1/Deutsch
als
Fremdsprache
für
Fortgeschrittene/Intensivtrainer
Wortschatz
und
Grammatik. Klett 2015

9

Literatura:

Literatura shtesë
4. Langenscheidt Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache:
Deutsch-Deutsch (Einsprachige Wörterbücher) 2015.
5. Dreyer/Schmitt: Lehr- und Übungsbuch der deutschen
Grammatik. Max Hueber Verlag. Muenchen 2010.
6. Duden: Die Grammatik (Der Duden Band 4). 7., völlig neu
erarbeitete
und
erweiterte
Auflage.
Mannheim.
Dudenverlag 2005.
7. Buscha/Szita:
Deutsch
als
Fremdsprache.
Übungsgrammatik. Sprachniveau B1/B2. Schubert Verlag.
Leipzig 2011.
8. Helbig/Buscha: Deutsche Grammatik: Ein Handbuch für
den Ausländerunterricht, Langenscheidt 2008.
9. Karin/Scheiner: Übungsbuchgrammatik. Deutsch als Fremdsprache.
Max Hueber Verlag 2001.

10. Duden Deutsches Universalwörterbuch.
Leipzig, Wien, Zürich. Dudenverlag 2011.
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Mannheim,

S8 Mësimdhënësi: OeAD Lector Mag. Martina Drescher
Nr. Lënda:
Programi i studimit:
1

8.2 Praktika profesionale në shkollë (mësimdhënie)
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2
3

Viti IV, semestri VIII
obligative
15 javë, 0+4

4
5

Viti akademik:
Obligative/zgjedhore:
Kohëzgjatja
dhe
proporcioni:
ECTS kreditë:

5
Kjo lëndë është vazhdimësi e lëndës „Praktika profesionale në
shkollë (hospitim)“ dhe ka si qëllim që studentet të bëhën pjesë
aktive e procesit mësimor në shkollë.

Për ta vijuar „Praktikën në shkollë (mësimdhënie)“, studentët
duhet të kenë absolvuar me sukses provimet nga lëndët „Metodika
Përshkrimi dhe qëllimi i dhe Didaktika I, II dhe III“, si dhe në „Praktikën profesionale në
lëndës
shkollë (hospitim).
Objektivat e lëndës:
6

- Studentët do të kenë mundësi të konfrontohen më procesin
mësimor nga prizmi i mësimdhënësit;
- Studentët do të kenë mundësi t’i ndërlidhin informacionet që i
kanë përfituar në ligjërata dhe realitetin në klasë.
Studenti duhet të jetë në gjendje:
Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat
mësimdhënies:

Të bëjë përgatitjet dhe të mbajë orë mësimore (sipas
metodave/koncepteve /modeleve të avancuara dhe të dëshmuara
në mësimin e një gjuhe të huaj).

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
Vlerësimi dhe notimi
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
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9

Literatura:

1. Barkowski, Hans/ Grommes, Patrick/ Vicente, Beate Lex
Sara/ Wallner, Franziska/ Winzer-Kiontke, Britta (2014):
DLL 03: Deutsch als fremde Sprache. Buch mit DVD.
München: Klett-Langenscheidt.
2. Bimmel, Peter/ Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard (2011):
Deutschunterricht planen Neu. Fernstudieneinheit 18. Buch
mit DVD. Berlin/München u.a.: Langenscheidt.
3. Dauvillier, Christa / Levy-Hollerich, Dorothea (2004): Spiele
im Deutschunterricht. Berlin / Wien u.a.: Langenscheidt.
4. Kleppin, Karin (1998): Fehler und Fehlerkorrektur. Berlin /
Wien u.a.: Langenscheidt.
5. Lungquist-Mog, Angelika/ Widlok, Beate (2015): DLL 08:
DaF für Kinder. Buch mit DVD. München: Klett Verlag.
6. Mohr, Imke/ Salomo, Dorothé (2016): DLL 10: DaF für
Jugendliche. Buch mit DVD. München: Klett Verlag.
7. Schwerdtfeger, Inge C.: Gruppenarbeit und innere
Differenzierung. Berlin/ Wien u.a.: Langenscheidt 2002.

S8 Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj
Nr. Lënda:

8.3 Seminar i didaktikës

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VIII

3

Obligative/zgjedhore:

Obligative

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2 +2

5

ECTS kreditë:

5

6

Kjo lëndë ka si qëllim që studentët të ushtrojnë hulumtimin,
prezantimin, si dhe përpilimin e një punimi me shkrim (punim
Përshkrimi dhe qëllimi i shkencor), duke iu përmbajtur rregullave dhe teknikave që janë të
lëndës
përcaktuara për punime shkencore. Temat do të jenë të shtjelluara
më parë në ligjëratat e metodikës dhe diaktikës. Kështu do të bëhët
rikujtimi dhe thellimi i disa temave që do t’u shërbejë për praktikë
në shkolla.
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Hulumtimi rreth një teme të caktuar në fushën e metodikës dhe
didaktikës:
- përgatitja e një referati/prezantimi;
- përgatitja e një punimi me shkrim;
Rezultatet e pritura:

- ushtrimi i teknikave/rregullave për punime shkencore.
Studentët duhet të jetë në gjendje:
-të kryjnë një punë hulumtuese;
-të përpilojnë një punim shkencor sipas teknikave/rregullave për
punime shkencore.

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

e Ligjërata, hulumtim dhe prezantim, provimi përfundimtar si dhe
punimi seminarik.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Bausch, K. R./ Christ, H. / Krumm, H. J. (Hrsg.): (2007):
Handbuch Fremdsprachenunterricht. 5 Aufl. Tübingen, UTB,
Francke.
2. Bimmel, Peter/ Kast, Bernd/ Neuner, Gerhard (2011):
Deutschunterricht planen Neu. Fernstudieneinheit 18. Buch
mit DVD. Berlin/München u.a.: Langenscheidt.

9

Literatura:

3. Burwitz-Melzer, Eva/ Mehlhorn, Grit/ Riemer, Claudia/
Bausch, Karl-Richard/ Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.) (2016):
Handbuch Fremdsprachenunterricht. Tübingen: Narr A.
Francke Verlag.
4. Buttaroni, Susanne/ Knapp, Alfred (1997): Wahrnehmen
und Verstehen – die wesentliche Grundlage des
Fremdsprachenerwerbs. In: Fremdsprachenwachstum.
Sprachpsychologischer Hintergrund und didaktische
Anleitungen. Ismaning: Max Hueber Verlag, S. 204-225.
5. Buttaroni, Susanne/ Knapp, Alfred (1997): Einen Blick für
die
Sprache
haben.
In:
Fremdsprachenwachstum.
Sprachpsychologischer
Hintergrund
und
didaktische
Anleitungen. Ismaning: Max Hueber Verlag, S. 226-235.
6. Buttaroni, Susanne/ Knapp, Alfred (1997): Die freie kreative
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Sprachanwendung und formorientierte Aktivitäten zur
Sprachanwendung.
In:
Fremdsprachenwachstum.
Sprachpsychologischer
Hintergrund
und
didaktische
Anleitungen. Ismaning: Max Hueber Verlag, S. 236-244 und
246-259.
7. Dauvillier, Christa / Levy-Hollerich, Dorothea (2004): Spiele
im Deutschunterricht. Berlin / Wien u.a.: Langenscheidt.
8. Ende, Karin / Grotjahn, Rüdiger / Kleppin, Karin / Mohr,
Imke (2013): DLL 06: Curriculare Vorgaben und
Unterrichtsplanung.
Buch
mit
DVD.
München:
Langenscheidt.
9. Faistauer, Renate (2000): Ja, kannst du so schreiben – Ein
Beitrag zum kooperativen Schreibprozess im Deutsch als
Fremdsprache- Unterricht. In: Krumm, Hans-Jürgen (Hrsg.):
Erfahrungen beim Schreiben in der Fremdsprache.
Untersuchungen
zum
Schreibprozess
und
zur
Schreibförderung im Unterricht mit Studierenden. Innsbruck:
Studien-Verlag, S. 190-224.

Tema e Diplomës (Diploma)
12 O

8.4 Punimi i diplomës BA

6 ETCS

Për punimin e diplomes kërkohet nga studentët të përgatitin, të bëjnë kërkime dhe të
shkruajnë një punim, bazuar në burimet nga biblioteka në planifikim ose tema të lidhura me
planifikim. Studentët do ta zgjedhin një temë dhe do t’u kërkohet të sjellin një punim të
zgjeruar që sintetizon dhe zhvillon kritikën në literaturën ekzistuese. Duhet të përfundojë
gjatë semestrit të 7-të apo të 8-të.
Tema e Diplomës do të bazohet në shqyrtimin e tërësishëm të literaturës relevante dhe
sintetizimit të njohurive profesionale të fituara gjatë studimit.

Lëndë me zgjedhje:

S8

Mësimdhënësi: Prof.dr. Izer Maksuti

Nr. Lënda:
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8.5 Metodologjija dhe teknikat e përkthimit

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VIII

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatjadhe
proporcioni:

15 javë, 2+1

5

ECTS kreditë:

4

6

Qëllimi i kësaj lënde është që të bëjnë një paraqitje të qasjeve
Përshkrimi dhe qëllimi i metodologjike të ndryshme dhe procedurave në procesin e
lëndës
përkthimit.
Përmbajtja e kësaj lënde është si në vijim: definicioni dhe llojet
kryesore të përkthimit; zhvillimi i shkencës së përkthimit; fazat
perceptuese të përkthimit; fazat produktive të përkthimit.
Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë
në gjendje:
Rezultatet e pritura:

7

8

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

-

të zotërojnë strategjitë e përkthimit dhe të interpretimit;
do të zotërojnë teknikat themelore për përkthim.

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Göpferich,
Susanne
Translationsprozessforschung: Stand
Perspektiven. Narr.

9

Literatura:

–

(2008):
Methoden –

2. Kengne Fokoua, Magloire (2009): Methodische Probleme
der Übersetzung. Unter besonderer Berücksichtigung der
Übersetzungsprozeduren. Verlag Dr. Kovac, Hamburg
2009.
3. Snell-Hornby, Mary u. a.(1999): Handbuch Translation.
Stauffenburg, Tübingen.
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S7 Mësimdhënësi: Prof.dr. Kimete Canaj
Lënda:

8.6 Analizat dhe përgatitja e mësimdhënies së gjermanishtes si
gjuhë e huaj

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VIII

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

Nr.

dhe 15 javë, 2+1
4

Kjo lëndë ka si qëllim parësor të pasqyrojë analizat dhe
përgatitjen e planifikimit të orës mësimore. Kjo lëndë ofron
Përshkrimi dhe qëllimi i informacione dhe shembuj konkretë për përgatitjen e
lëndës
mësimdhënies efektive dhe atraktiv të një ore mësimore.
Roli i mësimdhënësit në përgatitjen dhe realizimin e një ore të
suksesshme mësimore të gjuhës gjermane.
6

Studenti duhet të jetë në gjendje:

Rezultatet e pritura:

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:
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1. t’i kuptojë proceset e rregullta mësimore dhe planifikimin e
mësimit;
2. t’i përshkruajë dhe t’í analizojë proceset pregatitore të orës
mësimore të gjuhës gjermane;
3. t’i zbatojë konceptet e përvetësuara teorike të metodikës dhe
didaktikës së gjuhës gjermane.
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Buch, Albert/Stenschke, Oliver (2008): Germanistische
Linguistik. Eine Einführung. Tübingen: Narr.
2. Bausch, K. R./ Christ, H. / Krumm, H. J. (Hrsg.): (2007):
Handbuch Fremdsprachenunterricht. 5 Aufl. Tübingen, UTB,
Francke.

3. Ursula Bredel,Hartmut Günther,Peter Klotz: Didaktik der
deutschen Sprache, Bd1, 2, 2006, UTB.
4. Gerd Brenner: Methoden für Deutsch und Fremdsprachen,
Lernen und Lehren, 2016 Cornelsen Verlag, Berlin.
5. Trim, John / North, Brian u. a.: Gemeinsamer europäischer
Referenzrahmen für Sprachen: lernen, lehren, beurteilen:
Lernen, lehren, beurteilen. Niveau A1, A2, B1, B2. Hrsg. von
Goethe-Institut. Übers. von Jürgen Quetz. – Berlin, Wien u.a.:
Lagenscheidt
2009Graefen
G/Liedke
M.
(2008):
Germanistische Sprachwissenschaft. Tübingen: A. Franke
Verlag.

S8 Mësimdhënësi: Mag. Shkute Veliu- Ajdini
Nr. Lënda:

8.7 Letërsia në mësimdhënien e gjuhës gjermane si gjuhë e huaj

1

Programi i studimit:

Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2

Viti akademik:

Viti IV, semestri VIII

3

Obligative/zgjedhore:

Zgjedhore

4

Kohëzgjatja
proporcioni:

5

ECTS kreditë:

6

dhe 15 javë, 2+1
4

Në qendër të kësaj lënde është roli i teksteve letrare në
mësimdhënien e gjermanishtes si gjuhë e huaj dhe metodat e
shfrytëzimit të tyre në procesin e mësimdhënies. Qëllim i lëndës
Përshkrimi dhe qëllimi i është aftësimi i studentëve për shfrytëzimin e proceseve, për
lëndës
zhvillimin e shkathtësisë së të lexuarit, si dhe për shfrytëzimin e
teksteve letrare në mësimdhënien e gjermanishtes si gjuhë e huaj.
Lënda ka karakter praktik: i aftëson studentët për t’i zbatuar
proceset e shkathtësisë së të kuptuarit të teksteve, si dhe për t’i
shfrytëzuar tekstet letrare në procesin e mësimdhënies.
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Objektivat e lëndës:
-

-

Lënda zgjedhore Letërsia në mësimdhënien e gjuhës gjermane
ka për qëllim t’i njoftojë studentët me proceset e të nxënit të
gjuhëve të huaja dhe mundësinë e përdorimit të teksteve letrare
për këtë qëllim.
Njohja e studentëve me rolin e teksteve letrare në mësimdhënien
e gjermanishtes si gjuhë e huaj.
Njohja me metodat e shfrytëzimit të teksteve letrare në procesin
e mësimdhënies.
T’i mësojë studentët të shfrytëzojë njohuritë e teorisë së
letërsisë, të nxëna gjatë studimit për përdorimin e teksteve
letrare lidhur me mësimin e gjuhës.

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde), studenti do të jetë i aftë:
- të analizojë proceset e të nxënit të gjuhëve të huaja dhe
mundësinë e përdorimit të teksteve letrare për këtë qëllim;
-

Rezultatet e pritura:

-

7

8

9

Metodat
mësimdhënies:
Vlerësimi dhe notimi

Literatura:

të dijë për roli i teksteve letrare në mësimdhënien e gjermanishtes
si gjuhë e huaj;
të dijë për metodat e shfrytëzimit të teksteve letrare në procesin e
mësimdhënies;
të ketë shkathtësinë për t’i zbatuar proceset e të kuptuarit të
teksteve;
të dijë të shfrytëzojë njohuritë e teorisë së letërsisë të nxëna gjatë
studimit.

e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %

1. Buhlmann, Rosemarie/ Fearns, Anneliese/ Leimbacher,
Eric (2008): Wirtschaftsdeutsch von A – Z.
Kommunikation und Fachwortschatz in der Wirtschaft.
Lehr- und Arbeitsbuch. Berlin/ München u.a.:
Langenscheidt.
2. Fearns, Anneliese/ Lévy-Hillerich, Dorothea (Hrsg.)
(2009): Kommunikation im Beruf - Für alle Sprachen:
B1/B2 - Kommunikation in der Wirtschaft: Kursbuch mit
Glossar auf CD-ROM. Cornelsen Verlag.
3. Eismann, Volker (2008): Wirtschaftskommunikation
Deutsch. München: Langenscheidt.
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S8 Mësimdhënësi: OeAD Lector Mag. Martina Drescher
Nr. Lënda:
Programi i studimit:
1

8.8 Gjermanishtja e ekonomisë
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane

2
3

Viti IV, semestri VIII
Zgjedhore
15 javë, 2+1

4
5

Viti akademik:
Obligative/zgjedhore:
Kohëzgjatja
dhe
proporcioni:
ECTS kreditë:

4
Lënda “Gjermanishtja e ekonomisë” është lëndë praktike që u
mundëson studentëve të njihen me terminologjinë gjermane nga
fusha e ekonomisë. Krahas fjalorit mësohen edhe strukturat
gramatikore tipike për komunikimin në ndërmarrje. Kjo lëndë
synon të aftësojë studentët në komunikim profesional në fushën e
biznesit. Mëtuje, gjatë semestrit studentët do të mësojnë, se si t’i
prezentojnë porduktet dhe shërbimet e biznesit në gjermanishte,
Përshkrimi dhe qëllimi i aty duhet të bëhen biseda dhe kontrata të ndryshme.
lëndës
Objektivat dhe rezultatet e pritshme të lëndës:
-

të zhvillohen shkathtësitë receptive dhe produktive të
studentit në fushën e ekonomisë;

-

të zgjerohet fjalori i studentit me terminologjinë ekonomike;

-

të ushtrohet hartimi i letrave të ndryshme zyrtare;

6

Pas përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde, studentët do të jenë
në gjendje:

7

8

9

-

të komunikojnë me folësit e gjermanishtes në situata konkrete
në fushën e ekonomisë;
- të hartojnë lloje të ndryshme të letrave zyrtare;
- të përdorin shkathtësitë e tyre ndërpersonale në kontekste të
ndryshme.
Metodat
e Ligjërata, ushtrime, 2 pjesë provimesh, prezantime, provimi
mësimdhënies:
përfundimtar.
Vlerësimi me pikë: 01-49= 5, 50-60 = 6, 61-70 = 7,
Vlerësimi dhe notimi
71-80 = 8, 81-90 = 9, 91-100=10 / Pjesëmarrja &
aktiviteti: 20 %; Pjesa e parë e provimit: 30 % ;
Pjesa e dytë e provimit: 30%; Provimi me gojë: 20 %
1. Buhlmann, Rosemarie/ Fearns, Anneliese/ Leimbacher,
Eric (2008): Wirtschaftsdeutsch von A – Z.
Rezultatet e pritura:

- 456 -

Literatura:

Kommunikation und Fachwortschatz in der Wirtschaft.
Lehr- und Arbeitsbuch. Berlin/ München u.a.:
Langenscheidt.
2. Fearns, Anneliese/ Lévy-Hillerich, Dorothea (Hrsg.)
(2009): Kommunikation im Beruf - Für alle Sprachen:
B1/B2 - Kommunikation in der Wirtschaft: Kursbuch mit
Glossar auf CD-ROM. Cornelsen Verlag.
3. Eismann, Volker (2008): Wirtschaftskommunikation
Deutsch. München: Langenscheidt.
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5. Stafi
1. Full time academic staff

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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EMRI MBIEMRI
Agon Kokaj
Ajka Aljilji
Albana Milaimi
Albulena Alidemaj
Anera Alishani
Arif Riza
Armend Podvorica
Artan Nimani
Artan Reshani
Bajram Cupi
Behxhet Brajshori
Bekim Berisha
Betim Maloku
Dardan Vuniqi
Drita Krasniqi
Dhurate Hyseni
Elsev Brina-Lopar
Ercan Canhasi
Fahredin Shabani
Festim Tafolli
Flamur Shala
Florije Govori
Gani Gjini
Halil Kukaj
Halim Bajraktari
Hamdi Hoti
Hysni Terziu
Ilir Murturi
Ismet Temaj
Izer Maksuti
Isuf Lushi
Kadri Kryeziu
Kimete Canaj
Leonora Sopaj
Malush Mjaku
Marigona Geci
Muharrem Faiku

THIRRJA
Asistent
Prof.ass
Prof.ass.
Asistent
Asistent
Prof.ass
Prof.ass
Prof.ass
Asistent
Prof.ass
Prof.ass
Prof.ass
asistent
Asistent
Prof.ass
asistent
Prof.ass
Prof.Ass.
Prof.asc
Asistent
Prof.Ass
Prof.ass
Prof.ass.
Prof.ass
Prof.ass
Prof.ass
Prof.ass.
asistent
Prof.asc
Prof.ass
Prof.aso
Prof.ass
Prof.ass.dr
Asistent
prof.ass
Asistent
Prof.ass

FAKULTETI
FSHK
ED
FSHJM
ED
EKONOMIK
JURIDIK
JURIDIK
EKONOMIK
ED
ED
EKONOMIK
EKONOMIK
FSHK
JURIDIK
EKONOMIK
FSHK
ED
FSHK
ED
EKONOMIK
FILOLOGJIË
EKONOMIK
EKONOMIK
EKONOMIK
JURIDIK
EKONOMIK
EKONOMIK
FSHK
ED
FILOLOGJIË
EKONOMIK
JURIDIK
FILOLOGJIË
EKONOMIK
FSHK
EKONOMIK
JURIDIK

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
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Munevver Muyo
Naim Baftiu
Nerimane Bajraktari
Nol Krasniqi
Ragip Gjoshi
Sabaudin Cena
Sadik Idrizi
Samedin Krrabaj
Sejdi Sejdiu
Selman Jagxhiu
Sermin Turtulla
Soner Yildirim
Shefki Shterbani
Shemsi Morina
Shkelqim Millaku
Shukri Maxhuni
Teuta Kafexholli
Vedat Bajrami
Vjollca Dibra Ibrahimi
Xhafer Beqiraj
Xhevair Bajrami
Ylli Kortoqi
Zirije Hasani

Prof.ass
prof.ass
Prof.ass
Asistent
Prof.ass
prof.dr.
Ligjerues
prof.ass
Prof.Ass
prof.ass
Prof.Ass
Prof,ass
Asistent
Prof.ass
Prof.ass
Prof.ass.
Prof.Ass
Asistent
Prof.Ass
Prof.Ass
prof.ass
Prof.ass
prof.ass

ED
FSHK
EKONOMIK
FSHJM
ED
ED
ED
FSHK
FILOLOGJIË
FSHK
FILOLOGJIË
ED
JURIDIK
ED
FILOLOGJIË
EKONOMIK
FILOLOGJIË
ED
FILOLOGJIË
FILOLOGJIË
FSHK
FSHJM
FSHK

Stafi i angazhuar
Name and surname
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Abdullah Zejnullahu
Abdylkader Muqaj
Adelajda Baftiu
Adelina Rakaj
Adem Shala
Aferina Skeja
Ahmed Bihorac
Aida Alla
Akif Gashi
Albana Krasniqi
Albolena Morina
Amanda Zeqiri
Amantina Pervizaj
Amela Lukac-Zoranic
Arben Hajdari
Arber Beshiri
Arleta Rifati Nixha
Armend Bytyci
Arsim Susuri
Arsim Thaqi
Arta Hallaci
Astrit Hulaj
Avdyl Pantina
Ayla Gasi
Azem Kolloni
Bahtije Gerbeshi
Bajram Demollari
Baki Koleci
Bardha Buza
Becir Sabotic
Behxhet Gaxhiqi
Bekim Gashi
Berat Aqifi
Berkant Basha
Berna Babayonuz
Bertan Karahoda
Besarta Avdyli
Besim Gallopeni
Besnik Hajdari
Brikena Kadzadej
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Academic
degree
prof.i.rreg
Ligjerues
Asistent
Asistent
Ligjerues
Asistent
Ligjerues
Ligjerues
asistent
Ligjerues
Asistent
Asistent
Ligjerues
Ligjerues
prof.aso
asistent
Prof.ass.
Asistent
ligjerues
Asistent
Asistent
ligjerues
Asistent
Ligjerues
Asistent
Prof.asc.
Ligjerues
Prof.ass.
Ligjerues
Ligjerues
Prof.ass
Prof.ass.
Prof.ass
ligjerues
Ligjerues
ligjerues
Asistent
prof.ass
asistent
Prof.dr.ord

Faculty
FSHK
JURIDIK
FILOLOGJIË
JURIDIK
JURIDIK
EKONOMIK
ED
FILOLOGJIË
FSHK
ED
EKONOMIK
ED
EKONOMIK
ED
EKONOMIK
FSHK
FSHJM
FILOLOGJIË
FSHK
JURIDIK
FILOLOGJIË
FSHK
ED
ED
JURIDIK
EKONOMIK
JURIDIK
EKONOMIK
ED
ED
ED
FSHJM
JURIDIK
FSHK
ED
FSHK
ED
EKONOMIK
FSHK
FILOLOGJIË

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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Cengiz Çesko
Dafina Abdullahu
Dalila Lekaj
Dardan Berisha
Dardane Bojaxhiu
Dashurie Saramati
Dorinë Rakaj
Edis Pajaziti
Edmond Beqiri
Egzon Tahirukaj
Egzona Samahoda
Elez Osmani
Elsa Vula
Elvir Shtavica
Engin Melekoglu
Engul Galo
Eqerem Zenelaj
Ergin Gashi
Ergin Kala
Esad Kurejsepi
Esen Spahi
Esma Canhasi
Fadil Kryeziu
Fadil Novalic
Faruk Bojaxhi
Fatime Gashi
Fatmir Mehmeti
Fatos Haziri
Fehim Huskovic
Fesal Baxhaku
Fevzi Berisha
Fitore Abdullahu
Gresa Mjaku
Gjyle Totaj Salihu
Hajrija Skrejli
Haki Xhakli
Halit Shabani
Hamide Begaj
Haris Bibujlica
Herolinda
Bylykbashi
Hivzo Golos

Ligjerues
Asistent
Asistent
Asistent
Asistent
Asistent
Asistent
asistent
prof.i.asoc
Asistent
Asistent
prof I rreg
Asistent
Asistent
ligjerues
ligjerues
Ligjerues
ligjerues
ligjerues
Ligjerues
Ligjerues
Ligjerues
Ligjerues
prof.i.asoc
Ligjerues
asistent
Asistent
Ligjerues
Prof.dr.
ligjerues
Prof.ass
Prof.ass
Asistent
Asistent
ligjerues
Prof.ass
Prof.ass
ligjerues
asistent
Asistent

ED
EKONOMIK
ED
JURIDIK
FILOLOGJIË
FILOLOGJIË
FILOLOGJIË
FSHK
FSHK
FSHJM
JURIDIK
EKONOMIK
FILOLOGJIË
EKONOMIK
FSHK
FSHK
JURIDIK
FSHK
FSHK
ED
ED
ED
JURIDIK
FSHK
FSHJM
FSHK
ED
JURIDIK
ED
FSHK
EKONOMIK
ED
EKONOMIK
FILOLOGJIË
FSHK
ED
EKONOMIK
FSHK
FSHK
FILOLOGJIË

Ligjerues

ED

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
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Hysnie Koro
Ibrahim Krasniqi
Ibrahim Mala
Ilir Islami
Ilir Krusha
Ismet Ahmeti
Ismet Bujupaj
Jusuf Mustafa
Kadri Krasniqi
Kajtaz Bllaca
Kastriote Vllahna
Kushtrim Xhaferi
Laura Naka
Liridon Bucaj
Luan Vardari
Martina Drecher
Mejdin Saliji
Meleq Bahtijari
Mentor Hamiti
Mentor Lecaj
Mevlan Qafleshi
Mirlinda Vula
Muhamet Hamiti
Muhamet Zogaj
Muljaim Kacka
Musa Murati
Musaj Paqarizi
Myfail Zylbehari
Myrtez Zekolli
Myzafer Saracevic
Naim Berisha
Naim Spahiu
Nalan Kazaz
Naser Mrasori
Naser Pajaziti
Nazli Tyfekci
Nuri Bexheti
Nuri Brina
Nysret Pllana
Njomza Bajraktari
Njomza Elezaj
Onat Baymak

Ligjerues
Prof.ass.
Ligjerues
Ligjerues
Asistent
Asistent
Ligjerues
prof.i aso
Ligjerues
prof.ass.
Ligjerues
Ligjerues
Ligjerues
Asistent
Asistent
Lektore
Ligjerues
Prof.asoc
ligjerues
Ligjerues
ligjerues
Ligjerues
prof.Asc
Asistent
Ligjerues
asistent
Prof.ass.
Asistent
Ligjerues
prof.i.asoc
Ligjerues
Ligjerues
Ligjerues
Prof.ass.dr
Prof.asoc
Ligjerues
prof.asoc
Ligjerues
Prof.ass.
ligjerues
Asistent
Ligjerues

ED
EKONOMIK
JURIDIK
FSHJM
FILOLOGJIË
ED
FILOLOGJIË
EKONOMIK
EKONOMIK
FSHK
JURIDIK
FILOLOGJIË
ED
FSHJM
EKONOMIK
FILOLOGJIË
ED
FSHJM
FSHK
JURIDIK
FSHK
ED
FILOLOGJIË
FSHJM
ED
FSHK
FSHJM
EKONOMIK
JURIDIK
FSHK
FILOLOGJIË
JURIDIK
ED
FILOLOGJIË
ED
FILOLOGJIË
JURIDIK
ED
EKONOMIK
FSHK
FSHJM
ED

124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
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Osman Sertolli
Pajtime Shala
Petrit Hasanaj
Qazim Elshani
Qufli Osmani
Ramadan Cikaqi
Rifat Hoxha
Rrezarta Ramadani
Sadete Pllana
Safet Hoxha
Sanela Lutvic
Saranda Buzhala
Sejdi Rexhepi
Selver Pepic
Senad Jusufi
Serdan Kervan
Sindorela Doli
Suada Dzogovic
Shanoela Zaqe
Shefik Bajmak
Shkurte Veliu-Ajdini
Shpejtim Zymberaj
Shykrane Germizaj
Uran Zogaj
Vehbi Sofiu
Vilson Marku
Vjosa Hamiti
Xhevdet Rusinovci
Ylvije Kraja
Yllka Imeri
Yyxhel Spahi

Asistent
Asistent
Prof.ass
Prof.ass
prof.i aso
asistent
Dr.
Asistent
Prof.ass
Ligjerues
ligjerues
Asistent
prof.i rreg
prof.i.asoc
Asistent
Ligjerues
Prof.ass
Ligjerues
Asistent
prof.i.rreg
Ligjerues
Msc
Prof.dr.
Asistent
ligjerues
Ligjerues
Prof.Ass
Ligjerues
Prof.ass
Asistent
ligjerues

FSHJM
FSHJM
EKONOMIK
ED
EKONOMIK
FSHK
EKONOMIK
FILOLOGJIË
JURIDIK
JURIDIK
FSHK
FILOLOGJIË
EKONOMIK
FSHK
EKONOMIK
ED
ED
ED
JURIDIK
FSHK
FILOLOGJIË
EKONOMIK
FILOLOGJIË
JURIDIK
FSHK
FILOLOGJIË
FILOLOGJIË
FILOLOGJIË
EKONOMIK
FILOLOGJIË
FSHK

6. Studentët
1.1 Tabela e numёrit tё studentёve tё regjistruar pёr herё tё parё sipas programeve tё
studimit ёshtё e paraqitur mё poshtё. Nga tabela mundё tё vёrehet rritja dinamike e numёrit tё
studentёve gjatё viteve, numёri i studentёve tё cilёt nuk arritёn tё regjistrojnё vitin tjetёr,
numёrin total tё studentёve.
1.2 Rritja e numёrit tё studentёve qё nga themelimi i Universitetit.
Study Programs

2010

F

2011

F

2012

F

2013

F

2014

F

2015

F

1.

Administrim Bizznesi

440

211

400

186

300

142

298

161

399

218

400

186

2.

268

113

297

87

280

116

253

92

345

126

423

158

3.

Menaxhment
NdMenaxhment
Ndkombёtar
Juridik

330

125

325

168

330

152

310

171

493

260

603

244

4.

Software Design

144

56

158

62

200

84

213

102

231

96

200

62

5.

TIT BA

238

112

220

98

250

116

220

93

243

112

211

71

6.

Programi Fillor BA

241

168

200

154

176

120

181

129

300

186

7.

Programi Parafillor
BA
Gjuhё dhe letёrsi
gjermane BA

225

189

130

112

212

197

150

142

329

286

150

70

130

78

146

77

179

80

150

63

Trashigimi kulturore
dhe menaxhimi i
Turizmit MA
Gjuhё dhe letёrsi
shqipe BA

30

12

30

14

30

12

33

28

84

36

168

75

11.

Gjuhё dhe letersi
angleze BA

73

44

138

78

150

61

12.

Menaxhment
ndёrkombёtar MA

60

25

63

28

13.

Kontabilitet dhe
auditim MA

60

36

75

34

14.

Shkencat
Kompjuterike MA

60

23

37

12

8.

9.

10.
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69

Total

1489

TOTAL

13081

32

2016

1820

1964

2653

3139

Studentët aktiv
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2.1 Pёrqindja e Kalueshmёrisё
Programi i studimit

2011

1.

Administrim Bizznesi

59

54

54

51

51

54.5

2.

Menaxhment
Ndkombёtar

61

58

52

50

50

55.25

3.

Juridik

55

50

49

47

47

50.25

4.

Software Design

58

55

51

49

49

53.25

5.

TIT BA

59

55

53

50

50

54.25

6.

Programi Fillor BA

50

48

44

48

48

47.5

7.

Programi Parafillor BA

52

50

50

49

49

50.25

8.

Gjuhё dhe letёrsi gjermane BA

60

58

57

58

58

58.25

9.

Trashigimi
kulturore
dhe
menaxhimi i Turizmit MA

10.

Gjuhё dhe letёrsi shqipe BA

11.

Gjuhё dhe letersi angleze BA

12.

Menaxhment
MA

13.

Kontabilitet dhe auditim MA

14.

Shkencat Kompjuterike MA
Mesatarisht
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NdMenaxhment

F

2012

F

2013

F

2014

F

2014

F

Mesatarja

ndёrkombёtar

52.93

F

2.2 Pёrqindja e studentёve qё i braktisin studimet:
Study Programs

2010

1.

Business Administration BA

8.3

7.8

9.7

11.2

2.

International Management BA

6.8

7.1

8.2

8.7

3.

Law BA

7.1

10.2

11.3

11.8

4.

Software Design BA

9.7

11.0

12.2

12.1

5.

TIT BA

9.4

10.8

11.7

11.9

6.

School Education BA

5.7

4.2

4.6

3.2

7.

Pre-School Education BA

4.5

4.2

3.7

4.2

8.

German
Language
literature BA

7.8

8.2

7.6

7.6

9.

Cultural Heritage and Tourism
Management MA

0

0

0

0

10.

Albanian
Language
Literature BA

11.

Gjuhё dhe letersi angleze BA

12.

International Management MA

13.

Accounting and auditing MA

14.

Computer
Science
Technology MA

and

F

2011

F

2012

F

2013

F

2014

F

Total

F

and

and

Total

3. Pёrpjestimi i studentёve me profesorёt e rregullt ёshtё 320 studentё pёr njё profesor.
Pёrpjestimi i stafit tё pёrgjithshёm ёshtё 35.6 pёr njё profesor.
4. Bursat
viti
2013
2014
2015

Numëri i bursave
49
53
94

Shuma
900 €
900 €
900 €

Totali
44.100.00
47.700.00
84.600.00

5. Zyra e Shërbimit Përkrahës të Studentëve është në bashkëpunim të ngushtë me Shërbimin
e Parlamentit të Studentëve, të cilët janë të përfaqësuar në të gjitha nivelet e organizimit të
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tyre, anëtarët e këtij parlamenti kanë një rol të madh në kuadër të aktiviteteve të brendshme
dhe të jashtme bashkëpunimit të studentëve me universitetet tjera.
6. Ofrojmë ndihmë dhe japim këshilla ne kuader te zyres të shërbimeve mbështetëse gjatë
gjithë studimeve të tyre themelore në UPZ çdo ditë, pesë ditë në javë nga 8-16 .
7. Nxisim dhe ofrojm një klimë të fokusuar në edukim mbështetës të suksesit të interesit dhe
motivimit të studentëve . për pjesëmarrje në trainime.- informata të shpejta në lidhje me
rrjedhjen e informacionit në kuadrin e UPZ.

8. Aktivitetett e studenteve mbi bashkëpunimin, vendore dhe ndërkombëtare.
Në të kaluarën dhe për momentin ne kemi patur disa studentë të shkëmbyer me disa nga
universitetet tona partnere, në të cilat ne kemi marrëveshje të përbashkët të shkëmbimit të
studentëve, por edhe ky bashkëpunim i përbashkët ende vazhdon deri me sot. Disa nga
studentët tanë janë kthyer për të studiuar në Universitetin tonë, pas qëndrimit të tyre jashtë
vendit një vit ne programin e tyre te meparshem përkatës të studimeve. Gjithashtu qëllimi
ynë është kërkesa më e dëshiruar për të kanë organizuar trajnime ndërkombëtare arsimore
brenda vendit tonë dhe partnerëve të përfshirë në projektet e ndryshme, sepse kjo do të
lehtësojë studentët tanë për të qenë më i ditur dhe më i frymëzuar, dhe i admirueshëm me
përvojat e përbashkëta me fakultetet e studentëve / kolegjet me prejardhje të ndryshme
kulturore dhe mënyrë të ndryshme të zhvillimit të arsimit të shteteve tjera perendimore.
Lidhur prktiken profesionale te studentëve tanë universiteti ka disa marrëveshje me kompani
të lokale, ku studentët e Fakultetit Ekonomik dhe Fakultetit të Drejtësisë e kryejnë praktikën
e tyre në hapsirat e tyre, edhe Fakulteti i Edukimit e kryejnë prktiken profesionale te tyre në
shkollat përkatëse fillore dhe të mesme, siç kërkohet brenda programit të tyre të kurrikulës
bërthamë.
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7. Sigurimi i cilësisë
1. Në Mars 2012, Menaxhmenti i Universitetit të Prizren ka krijuar Zyrën e Sigurimit të
Cilësisë me detyrën e lehtësimit të implementimit të principeve të listuara më lartë. Në
nivelin kombëtar dhe Evropian, Universiteti i Prizrenit është i angazhuar të përdor si
dokumente udhëzuese brenda Fushës së Arsimit të Lartë Evropian si dhe atyre të Republikës
së Kosovës:
1. Deklaratën e Bolonjës;
2. “Standardet dhe Udhëzimet e Sigurimit të Cilësisë
në Fushën e Arsimit të Lartë Evropian”, Asociacioni
Evropian për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin e Lartë
(AESC)
3. Konventa e Lizbonës;
4. Ligji i Kosovës për Arsimin e Lartë;
5. Udhëzimet e Agjencisë së Akreditimit të Kosovës
2. Ka tre filtra që një program duhet ti kaloj në mënyrë që të jetë i zbatueshëm për vlerësimin
nga ana e Agjencisë së Akreditimit. Grupi i fokusit i fakultetit të caktuar (përbëhet nga
Dekani i fakultetit, profesorët, studentët) propozon një program studimi në Senatin e UPZ për
t'u miratuar duke ofruar fakte dhe fizibilitetit. Senati me pas jep rekomandime tek rektorati i
cili sjell një vendim përfundimtar.
3. Programet e studimeve janë përgatitur nga komisionet e fakulteteve që udhehiqen nga
dekani i fakultetit. Zakonisht programet janë shqyrtuar bazuar në rekomandimet e ekspertëve
ndërkombëtarë.
4. Instrumentet vijuese të pamatshme (kualitative) dhe të matshme (kuantitative) përdoren për
të siguruar dhe zgjeruar cilësinë:
1. Pyetësorët
2. Intervistat
3. Monitorimi
4. Skemat e vlerësimit
5. Raportet vet-vlerësuese
Dhe çdo instrument tjetër i dobishëm, siç janë: shënimi i dyfishtë, konsulenca e jashtme siç
është përcaktuar në dokumentet juridike të universitetit.
6. UPZ ben vleresimin e profesoreve ne funde te cdo semestri. Ne baze te vleresimit drafton
raportin te cilin e dorezon menaxhmentit te UPZ. Eshte ne kompetence te menaxhmentit te
marre vendime dhe masa ne baze te rezultateve te vleresimit te pergjithshem ne univerzitet.
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8. Hpësirat dhe paisjet
Nr. I

Lista e hapësirave në objektin e Fakultet te Edukimit dhe Filologjikë me
etazhitet S+B+P+1 dhe siperfaqe S=5000m2.
Sallat/S

44

Kap/
I
projektor
1

S8

52

44

1

S9

52

38

1

S11

52

37

1

S12

52

44

1

S13

52

35

1

S14

52

40

1

S15

52

38

1

S32

52

42

1

S33

52

40

1

S34

52

40

A1-27

400

350

1

A2-37

150

100

1

L1-40 I kimise

52

30

L2-39 I fizikes
I
L3-38 I fikes II

52

30

52

30

52

30

30

1

104

60

60

1

60

30

30

1

30

5

2

Sem/
gj.Angleze
Sem/pro.fillor

30

5

2

30

5

2

Sem/
gj.Boshnjake
Sem/ Mat

30

5

2

30

5

2

Sem/ pergjithsh

30

5

2

Sem/fizikes

30

5

2

Sem/kimise

30

5

2

S7

Hapesirat
m2
52

ne

Kap/ sipas uleseve

Kap/
I
kopjutereve

Amfiteatrat/A

Laboratoret/L

Kabinetet/K
K1-31
Informatika
K2-29
Informatika
K3-26
Informatika
Sem/ gj.Turke
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Librat

Sem/ gj.Shqipe

30

5

2

Sem/
Programev
Bibloteka

30

10

7

1

350

90

30

1

1247

175

5

Hapesirat
e
ngrohjes
qendrore dhe
hapesira tjera.
Hollet
dhe
Shkallet
Totali:

II

1356
5000

50000

Lista e hapësirave në objektin e Fakultetit Ekonomik me etazhitet
B+P+2 dhe sipërfaqe, S=3500m2
Sallat/S

30

Kap/
I
kopjutereve
/

S201

52

30

/

1

S200
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50000

1500

Hapesirat
m2
55

ne

Kap/ sipas uleseve

Kap/
projektor
1

S202

100

80

/

1

Bibloteka 203

100

40

10

/

S204

60

40

/

1

S205

52

35

/

1

S206

100

80

/

1

S207

100

80

/

1

S208

100

80

/

1

S209

55

30

/

1

S210

52

30

/

1

S211

100

80

/

1

S212

100

80

/

1

S213

100

80

/

1

Zyre 214

34

2

/

/

Zyre 215

30

2

/

/

Salla e
mbledhjeve
Zyra 217

60

20

/

/

30

2

2

1

Zyra 218

30

2

2

1

Zyra 219

35

2

2

1

Librat

1159

Zyra 220

30

2

2

1

Zyra 221

30

2

2

1

Zyra 221

35

2

2

1

Amfiteatrat/A

350

140

/

/

Hapesirat
e
ngrohjes
qendrore dhe
hapesira tjera.
Holli
dhe
Shkallet

400

/

/

1

1310

/

/

1

971

22

21

Totali:

III

3500

Lista e hapësirave në objektin e Fakultetit Juridik dhe Shkencave
Kopjuterike me etazhitet P+3, sipërfaqe S=2400m2
Sallat/S

Hapesirat
m2

ne

Kap/ sipas uleseve

Kap/
I
kopjutereve

Kap/
projektor

Perdhesa
Zyra 300

30

2

2

S301

100

80

1

S302

100

80

1

S303

90

60

1

Depo 304

15

2

Depo 305

15

2

Kati I
Zyra 306

30

2

2

Zyra 307

30

2

2

S308

100

80

1

S309

100

80

1

S310

90

1

Kati II
Zyra 311

30

2

2

Zyra 312

30

2

2

S313

100

80

1

S314

100

80

1

S315

90

60

1

Zyra 316

30

2

2

Zyra 317

30

2

2

Kati III
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IV

S318

100

80

1

S319

100

80

1

S320

90

60

1

Holli, Shkallet
dhe
Nyjet
Sanitare
Totali:

1000
12

58

2

Kap/
I
kopjutereve
2

40

1

1

Zyra 303

30

2

2

Zyra 304

30

2

2

Zyra 305

30

2

2
1

Zyra 301
Zyra 302

Hapesirat
m2
60

ne

Kap/ sipas uleseve

Zyra 306

30

1

Amfiteatrat/A

600

280

Holli dhe nyjet
sanitare
Totali:

100
920

1966

Kap/
projektor

1

10

1

Lista e hapesirave në objektin e Rektoratit me etazhitet B+P+1 dhe
siperfaqe S=260m2
Zyret/Z

1

Kap/
I
kopjutereve
1

Zyret 402

20

1

1

Zyret 403

25

1

1

Zyret 404

20

1

1

Zyret 405

30

1

1

Zyret 401
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838

Lista e hapesirave në objektin e Administratës dhe Amfiteatrit
me etazhitet dhe siperfaqe S=920m2
Sallat/S

V

2400

Hapesirat
m2
20

ne

Kap/ sipas uleseve

Zyret 406

30

1

1

Zyret 407

20

1

1

Zyret 408

20

1

1

Kap/
projektor

Holli shkallet
dhe
nyjete
sanitare
Ngrohja
qendrore
Totali:

VI

55
20
260

8

8

Lista e hapësirave në objektin e Fakultetit te Shkencave te Jetes dhe
Mjedisit me etazhitet S+B+P+2 dhe siperfaqe S=3000m2.
Laboratoret/L

44

Kap/
I
projektor
1

L2-502

49

30

1

L3-503

49

30

1

L4-504

49

30

1

L5-505

49

30

1

L6-506

49

30

1

WC-F

37

/

/

WC-M

37

/

/

A1-507

251

120

1

Zyre -508

74

10

Holli

105

/

/

S509

75

50

1

S510

50

30

1

S511

50

30

1

S512

50

30

1

S513

75

50

Zyre

24

2

WC-F

37

/

/

WC-F

37

/

/

WC-Hendikep

32

/

L1-501

Hapesirat
m2
75

ne

Kap/ sipas uleseve

Kap/
I
kopjutereve

Amfiteatrat/A
10

1

Salla/S
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1
2

Holli-I

57

/

Ashensori

20

/

Shkallet

18

/

Zyret 514

17

1

1

Zyret 515

13

1

1

Zyret 516

8

1

1

Zyret 517

18

1

1

Zyret 518

10

1

1

/

Librat
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Zyret 519

12

1

Holli

46

/

1

WC-M

3

/

WC-F

3

/

Zyre 520

24

2

2

Zyre 521

24

2

2

Zyre 522

24

2

4

Zyre 523

49

4

4

Zyre 524

49

4

4

Zyre 525

39

4

4

Zyre 526

24

2

2

Zyre 527

24

2

2

WC-F

18

/

WC-M

18

/

WC-Hendikep

17

/

Holli

120

/

Hapesirat
e
ngrohjes
qendrore dhe
hapesira tjera.
Totali:

1091

3000

544

42

13

3000

9. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe hulumtimi
1. UPZ ka emёruar grupin pёr kёrkime shkencore. Ky grup momentalisht ёshtё duke
punuar pёr tё krijuar njё link ku profesorёt do tё mundё tё publikojnё punimet e veta. Nё kё
formё do tё krijohet baza qёndrore e tё dhёnave pёr publikimet shkencore nё UPZ. Gjithashtu
ёshtё duke u punuar nё krijimin e platformёs pёs p kёrkime shkencore.
2. Siҫ ёshtё specifikuar nё pikёn 1. Grupi i emёruar pёrk kёrkime shkencore ёshtё
duke punuar nё krijimin e linkut pёr publikime shkencore. Ne jemi tё vetёdijshёm pёr
rёndёsinё e kёrkimeve shkencore, pёr kёtё arsye jemi duke u angazhuar pёr krijimin e bazёs
ligjore, emёrim tё stafit qё do tё pёrkujdeset pёr bazёn e tё dhёnave.
3. Lista e publikimeve dhe pjesёmarrja nё konferencat kombёtare dhe
ndёrkombёtare mundё tё gjenden nё CV-tё e profesorёve tё bashkangjitura kёtij raporti nё
formё elektronike.
4. Projektet qё aktualisht janё duke u zhvilluar nё UPZ.
3. Projektet TEMPUS tё cilёt janё duke u implementuar pёr momentin nё UPZ janё:
a. QA@UPPZ – Krijimi i kapaciteteve pёr sigurimin e cilёsisё
b. EUREQA – Forcimi i strukturave pёr sigurimin e cilёsisё
c. Master nё Trashigimi kulturore dhe menaxhimi i turizmit
d. Integrimi i unionit tё studentёve nё unionin e studentёve europjanё
e. Reformimi dhe forёrcimi i sistemit financiar nё UPZ
f. BESTSDI
g. Krijimi I institutit/qendrës per zbatim të teorisë në praktikë

Bashkëpunimi ndërkombëtar për Universitetin e Prizrenit është prioritet. Për faktin
që me anë të ndërkombëtarizimit dhe krijimit të partnerëve universiteti ynë do të përfitojë
përvoja nga universitetet me traditë dhe universitetet e zhvilluara. Njëri nga hapat që UPZ ka
bërë drejtë ndërkombëtarizimit është edhe themelimi i zyrës për mardhënie ndërkombëtare
dhe caktimi i kordinatorit. Themelimi i kësaj zyre është bërë në partneritet të ngusht me
përfaqësuesit e projektit TEMPUS. Në muajit në vijim UPZ do të krijojë planin strategjik për
ndërkombëtarizim. Brenda periudhës 2012-2015 ne synojmë të arrijë partneritet me dhjetra
universitete, dhe të nënshkruajmë kontrata bashkëpunimi në fusha të ndryshme, si shkëmbimi
i studentëve, hulumtimet e përbashëta shkencore, organizimi i panaireve, seminareve të
ndryshme pune, etj.
Parteneritetet në vijim ekzistonin kur ky dokument është shkruar ( 15 prill 2012).
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Universiteti i Bremeni, Germany
Universiteti i Cologne, Germany
Universiteti i Hamm-Lippstadt, Germany
Universiteti i Sakaria, Turqi
Universiteti i Prishtinës “Hasan Prishtina”
Universiteti i Balikesirit, Turqi
Universiteti i Nigde, Turqi
Universiteti i Bharathit, Indi
Universiteti i Koxhaelit, Turqi
Universiteti i Tiranës – Shqipëri
Universitetit Trakya, Edirne, Turqi
Universiteti “Fan S. Noli”, Korçë, Shqipëri
Universiteti Shtetëror i Tetovës, Maqedoni
Universiteti i Anadollisë, Eskisheher, Turqi
Universiteti “Kiril e Metodi”, Shkupi, Maqedoni
Universiteti Giresun, Turqi
Universiteti Ordu, Turqi
Universiteti i Vlorës “Ismail Qemaili”, Shqipëri
Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”, Shqipëri
Protokol bashkëpunimi midis Universitetit të Prizrenit dhe STA (Country Master Distributor
cmd)
Programi i shkëmbimve Mevlana, Universiteti Trakia, Turqi
Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Gjironës.
Programi i shkëmbimeve Mevlana, Universiteti i Giresunit, Turqi.
Programi i shkëmbimeve Mevlana, Universiteti Nigde, Turqi
Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit Bujqësor të Tiranës (Fakulteti i Ekonomisë
dhe Agrobiznesit), dhe Universitetit të Prizrenit
Marrëveshje në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit Hëna e Plotë Bedër, Shqipëri
Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit Jalova, Turqi dhe Universitetit të Prizrenit
Marrëveshje në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Trierit, Gjermani
Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Northen Illions University,
USA
Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit Teknik të
Bursës, Turqi
Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit Marmara, Turqi.
Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Zarës, Kroaci.

33. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit
Politechnica delle Marche, Ankona, Itali
34. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Tuzles,
Bosnja e Hercegovine.
35. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit “Eqrem Çabej”
të Gjirokastrës.
36. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit Juraj Dobrila të
Pulës, Kroaci.
37. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Georgia Gwinnett College,
Lawrenceville, USA.
38. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Stambollit,
Turqi.
39. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Gaziantepit,
Turqi.
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40. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Kastamonu,
Turqi.
41. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit të Stambollit,
Turqi.
42. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit T.C. Hasan
Kalyoncu, Turqi.
43. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Universitetit “Hahxi Zeka” të
Pejës .
44. Marrëveshje Bashkëpunimi në mes të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë,
Universitetit të Prishtinës dhe Universitetit të Prizrenit
45. Marrëveshje bashkëpunimi midis Bibliotekës Kombëtare dhe Universiare të Kosovës dhe
Universitetit të Prizrenit.
46. Marrëveshje bashkëpunimi midis Universitetit të Prizrenit dhe Aleancës Kosovare të
Bizneseve
47. Marrëveshje bashkëpunimi në mes Universitetit të Prizrenit dhe Shoqatës së Zejtarëve dhe
Afaristëve të Prizrenit
48. Marrëveshje mirëkuptimi ndërmjet Universitetit të Prizrenit “Ukshin Hoti”dhe
49. Kompania kosovare për distribuim dhe furnizim me energji elektrike Sh.A. (KEDS)
Marreveshejt të cilat janë në fazën e negocimit:
50. Universiteti i Malit e Zi, Podgoricë
51. Universiteti i Sarajevës, Sarajevë, Bosna e Hercegovinë
52. Universiteti i Evropës Juglindore, Tetovë
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10. Financat
Budget for the year 2016
Nr:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Budget
Category/nr.of Number
employers:
Employees
Employed in 2016
139
Wages
Goods and Services
Utilities
Self income
Subventions and Transfers
Capital Expenses
Total:

2. Budget for 2017-2019, per academic year
Academic Year:
Budget Category / nr. Of
Nr: employers:
2017
1
Number of Employees
139
2
Wages and Salaries
1,630,346.00
3
Goods and Services
600,000.00
4
Utilities
53,000.00
5
6

Subventions and Transfers
Capital Expenses
Total:

10,000.00
201,000.00
2,494,346.00

of Approved
Budget
1,619,940.00
600,000.00
53,000.00
5,828.00
10,000.00
500,000.00
2,788,768.00

Academic Year: Academic Year:
2018
150
1,822,000.00
790,000.00
75,000.00

2019
150
1,822,000.00
790,000.00
75,000.00

90,000.00
600,000.00
3,377,000.00

90,000.00
600,000.00
3,377,000.00

3. Financial resources for 2016-2019
Academic Year:
Nr
:
1
2
3

Resource :
2017
Consolidated Budget
of Kosovo
2,484,346.00
Subventions
0.00
Self income
10,000.00
Total:
2,494,346.00
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Academic Year: Academic Year:
2018

2019

3,377,000.00
0.00
10,000.00
3,387,000.00

3,377,000.00
0.00
10,000.00
3,387,000.00

11. Plani i implementimit tё rekomandimeve tё grupit tё
ekspertёve nga procedura e fundit e akreditimit.
Rekomandimet e ekspertëve dhe plani i masave permirësuese nga UPZ

1.1. Përmbajtja
Dokumenti i prezentuar përmban komentet e raportit te vlerësimit2016 lidhur me pesë
programe te studimit ne Universitetin “Ukshin Hoti” Prizren.
Ky document është rrezultat I punës kolegiale nga Dekanët dhe profesorët të cilët kanë punuar
në zhvillimit e planprogrameve të progameve te studimit. Komentet jane bazuar në draftin e
ekipit vleresues.

1.2. Shkurtesat e përdorura
Shkurtesat e mëposhtme janë përdorur në dokumentitn e paraqitur.

ET

Ekipi i Ekspertëve

KAA

Agjensia e Akreditimit të Kosovës

OSV

Vizita ne vendngjarje

QA

Sigurimi i Cilësisë

SER

Raporti vetë-vlerësues

UoPz

Universiteti “Ukshin Hoti” Prizren

UoP

Universiteti i Prishtinës

1.3. Programet në vlerësim

1.

Edukimi Parafillor

2.

Edukimi Fillor

3.

Trashëgimi Kulturore dhe Menaxhim i Turizmit

4.

Shkencat e Pyjeve dhe Ambientit
480

5.

Agrobiznes
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2.1 Edukimi Parafillor
Rekomandimet e Ekspertëve
1. Në lidhje me fokus të veçantë të programit të studimit unë sugjeroj futjet më titujt e
lëndëve si në vijim:
• Të zëvendsohet "Gjuha shqipe II" me "gjuhën shqipe në edukimin parashkollor II"
• Të zëvendsohet 'Matematika II' nga 'Matematikës në edukimin parashkollor II "
• Të zëvendsohet “Gjuhës Angleze II "me" gjuhën angleze në edukimin parashkollor II.
Ne tanimë i kemi i emertuar lëndet. Ju lutem kontrolloni kurrikulën e programit të
bashkangjitur.
2. Shtoni një lëndë zgjedhore për mediat auditive dhe audio-vizuale në programin e studimit
në edukimin parashkollor. Një alternativë mund të jetë për të plotësuar në mënyrë të qartë
aspektin e mediave auditive dhe audiovizuale respektivisht dixhitale në përshkrimin e disa
lëndëve.
Ne tashmë kemi shtuar si lëndë zgjedhore Mediat Digjitale në semestrin e gjashtë, ju lutem
kontrolloni e programit mësimor.
3. Në lidhje me besueshmërinë sistematike titujt e dy lëndëve të fundit duhet të korrigjohet.
Sugjerim im: “Praktik Pedagogjike a III (6 javë) "(V / 3) dhe" Praktika Pedagogjike IV (8
javë) "(VIII / 2).
Korrigjimi tashmë është bërë, ju lutem shikoni programin e bashkangjitur.
4. Ofroni tri nga gjashtë lëndëve zgjedhore të semestrit të dytë, gjatë semestrit të parë.
Ne e kemi shtuar këtë lëndë zgjedhore në semestrin e parë gjithashtu.
5. Aftëso anëtarë të stafit të kushtoj më shumë kohë për kërkime dhe për të krijuar grupe
kërkimore.
Ne do të inkurajojmë anëtarët e stafit që t’i kushtoj më shumë kohë në hulumtim dhe ne do të
krijojmë grupe kërkimore për fusha të ndryshme të studimit.
6. Përmirësimi i mundësive ndërkombëtare shkëmbimit për stafin, si dhe për studentët
(brenda kufijve të mundshme)
Ne kemi aplikuar për shkëmbimin e stafit dhe studentëve brenda programit ERASMUS + me
shumë
partnerë
në
Europë.
Ne
jemi
duke
pritur
për
rezultatet.
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2.2 Edukimi Fillor
1. Lidhur me fokusim te veqantë në programin e studimit ne fushat specifike te punës
në të ardhmen si mesues në programin fillor, ju sugjeroj shtesat e titujtve në
lendet e mëposhtme:
•
Të zëvendsohet “Gjuha Shqipe III’ me “‘Gjuhën shqipe në programin fillor III’
•

Të zëvendoshet “Matematika II’ me ‘Matematikën ne programin fillor II’

•

Të zëvendoshet “Gjuha angleze II’ me “ Gjuhë angleze në programin fillor II’

Ne tanimë i kemi
bashkangjitur.

i emertuar lëndet. Ju lutem kontrolloni kurrikulën e programit të

2. Ju kam rekomanduar te shtoni lende zgjedhore për mediat auditve dhe audiovizuele ne programin fillor. një alternative mund te jete plotesim ekspicit I aspektit
te mediave auditive , audio-vizuaele respektivisht mediave digjitale ne pershkrimin
e disa lëndeve .
Ne tashmë kemi shtuar si lëndë zgjedhore Mediat Digjitale në semestrin e gjashtë, ju lutem
kontrolloni e programit mësimor.

3. Ju sugjeroj ofrimin e tri apo katër lëndeve zgjedhore për semestrat ne vijim
(sidomos V, VI dhe VII) gjatë semsetrit të parë.
Ne e kemi shtuar këtë lëndë zgjedhore në semestrin e parë gjithashtu.
4. UPz-ja duhet te ju mundësoj anëtareve te stafit qe t’i dedikojnë më shumë kohë
kërkimeve dhe themelimit të grupit hulumtues.
Ne do të inkurajojmë anëtarët e stafit që t’i kushtoj më shumë kohë në hulumtim dhe ne
do të krijojmë grupe kërkimore për fusha të ndryshme të studimit.

5. Përmirësimi i mundësive ndërkombëtare shkëmbimit për stafin, si dhe për studentët
(brenda kufijve të mundshme)
Ne kemi aplikuar për shkëmbimin e stafit dhe studentëve brenda programit
ERASMUS + me shumë partnerë në Europë. Ne jemi duke pritur për rezultatet.
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2.3 Trashëgimia Kultoturore dhe Menaxhimi i Turizmit

1.

Analizimin ne viziten e ardhshme te perparimit te bërë ne permirësimin e proporcionit
te stafit te punesuar ne professor te rregullt.

Komenti: ne do të përpiqemi që ta përmirësojmë proporcionin e stafit te punësuar me
kontrata te rregullta, por kjo varet nga fuqia buxhetore..
2.

Analizimi qe ne te ardhmen se paku 50% e ligjeratave te mbulohet duke ligjeruar
materialin e elaboruar sipas strukturës te sillabuseve.

Komenti: Profesorët janë të obliguar që të dorëzojnë materialin për mesimdhenie tek
studentët sipas strukturës se sillabuseve.
3.

Duhet te tregoni ne vizitën e ardhshme qe perparime janë bërë ne listat e
publikimeve per stafin qe eshte angazhuar ne programin e studimit. Lista e
publikimive/ konferencat/ studimore te publikuara pas ketij vit (2016) te cilat duhet
te vendosen ne dispozicion te ekspertëve..

Komenti: Ne pajtohemi për më shume publikime dhe kerkime shkencore lidhur me
implementimin e programit.
4.

Përmiresimi i sillabuseve qe te perfshihet se paku tema e pergjtihshme per zbatimin
e punes praktike/ushtrimeve/ apo fushave te studimit. Ofrimi I te gjitha sillabuseve ne
Anglishtë.

Komenti: Profesorët duhet t’i përditesojn dhe përmiresojnë Sillabuset e tyre lidhur me pjesën
praktike te programit (puna praktike,vizitat studimore, arkeologjike dhe udhetimet
turistike.etj). Gjithashtu ata duhet te ofrojnë Sillabuse perveq gjuhes shqipe edhe ne
gjuhen angleze).
5.

Te ofrojn tek profesorët, ne baza individuale dhe konfidenciale, mbeshtetje nga
vleresimi i studentëve. Eshtë shumë me rënedsi të shihet që përparimi ka ndodh nga
viti në vit.

Komenit: çdo semester ne e bëjmë vleresimin e profesorëve nga ana e studentëve, por ska
ndonje mbeshtjetje per profesorë nga ky vlersim. Ne mendojmë se është mire të
ndertohet nje politike e zbatueshme menagjuese dhe ajo te zbatohet..
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2.4 Shkencat e pyjeve dhe Ambientit

Sygjerimet
1. Modifiko kurrikulën në bazë të këshillave të bëra në kapitullin përkatës.
2. Përmirësimi i kushteve për trajnime praktike, përmes modifikimit të planit
mësimor, lidhur kontrata / marrëveshje me pronarët e pyjeve apo menaxherëve për
trajnime praktike dhe të punësojë staf me kohë të pjesshme me diplomë pyjore dhe
përvojë në këtë fushë.
3. Në tjetër material, të mësimdhënies (si tekst përpunuar, mbledhjen e bimëve të
thata, pemë degët e vogla dhe fruta, etj) duhet të paraqitet.
4. Në të ardhshëm, gjysma e disiplinave pyjore të lidhura janë të mbuluara nga një
tekst të përpunuar strukturuar në përputhje me planin mësimor të detajuar.

Komentet:

Se pari ne dëshirojmë të falenderojmë Prof. Dr. Bouriaud Laura per kontributin e saj
madheshtor dhe sugjerimet e dhëna lidhur me programin e styudimit.
Pas analizimit te komenteve dhe sugjerimeve ne si komision pajtohemi plotesishtë me te
gjitha këto.
1. Pranimi i Studenteve: Te gjitha përmiresimet jane bere. Lueti te shiqoni programin e
studimit te bashkangjitur.
2. Praktika: Pas akreditimit, ne do të nënshkruajë marrëveshje me të gjitha institucionet
relevante në vend, ku studentët tanë mund të kryejnë stazhin e tyre. Siç kemi
diskutuar tashmë gjatë vizitës tuaj, ne nuk mund të kemi marrëveshje pa pasur nevojë
të programit.
3. Trajnimi praktik: Të gjitha lëndët që përmbajnë ushtrimet praktike kanë për qëllim
për të realizohen në laboratorë ose gjatë eksperimenteve, edhe në universitetet
partnere.
4. Kurrikula - plan Studimi: Të gjitha sugjerimet për korrigjime brenda kurrikulumit
dhe përshkrimet e lëndëve janë bërë. Ju lutemi të keni një vështrim në programin e
bashkangjitur.
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5. Në të ardhmen të rekomanduara nuk do të jetë material për praktikë dhe
eksperimente në laboratorë (si tekst përpunuar, mbledhjen e bimëve të thata, pemë
degët e vogla dhe fruta, etj), dhe do të ketë literaturë për secilin lëndë studimi.
6. Ashtu siq thuhet në raport, ne i përmbushim kriteret AAK në lidhje me personelin,
megjithatë pas vendimit për akreditim ne menjëherë do të hapim një konkurs për staf
shtesë akademik.
Tabela 1. Kurrikulat e përmiresuara ne Shkencat e Jetes dhe Pyjeve sipas
rekomandimeve .
Viti i -I
Semestri I

Orë/javë

Nr

L

O/Z Lënda

E

Kred Profesorët
i

1.

O

O

Mathematikë
3
Kimia e Pergjithshme
3
dhe Organike 1
Biologjia e Bimëve
3

2.

O

3.
4.

O

Biologjia e Kafshëve

3

5.

O

Fizikë

3

Semestri II
Nr O/Z Lënda

L

2

6

Prof. Asoc. Dr. Ismet Temaj

2

6

Prof. Dr. Ramë Vataj

2

6

Prof. Ass. Dr. Bekim Gashi

2

6

Prof. Asoc. Dr. Kasum Letaj

2
6
Totali 30
E

Prof. Ass. Dr. Meleq Bahtijari

Kred Profesorët
i

O

Botanika Sistematike
3
e Pyjeve
Kimia e Pergjithshme
3
dhe Organike 2
Pedologjia e Pyllit
2

4

O

Bazat e Informatikës

5.

O

Gjuha Angleze

6.

Z

Lëndët zgjedhore

1.

O

2.

O

3.

2

6

Prof. Ass. Dr. Elez Krasniqi

2

6

Prof. Asoc. Dr. Musaj Paçarizi

2

5

Mr. sc. Muhamet Zogu

2

2

5

Prof. Ass. Dr. Malush Mjaku

2

2

5

Dr. Jusuf Mustafa

3
Totali 30

Viti- II
Semestri III
Nr O/Z Lënda

L

E

Kred Profesorët
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i
1.

O

Pylltaria 1

3

2

6

Prof. Dr. Vath Tabaku

2.

O

Kimia Pyjore

3

2

6

Prof. Dr. Fran Gjoka

3.
4.
5.

O
O
O

Gjenetikat Pyjore
Dendrometria
Meteorologjia

3
3
3

2
2
2

6
6
6

Prof. Dr. Fatmir Laçej
Prof. Asoc. Dr. Ervin Toromani
Prof. Dr. Arben Alla

Total 30
Semestri IV
Nr O/Z Lënda

L

E

Kred Profesorët
i

1.

O

Pylltaria 2

3

2

6

Prof. Dr. Vath Tabaku

2.

O

2

2

5

Prof. Ass. Dr. Fadil Musa

3.

O

2

2

5

Prof. Ass. Dr. Fadil Musa

4.

O

3

2

6

Prof. Ass. Dr. Shukri Maxhuni

5.

O

2

2

5

Prof. Asoc. Dr. Vasilaq Mine

6.

Z

Patologjia e Pyjeve
Entomologjia
e
Pyjeve
Agropylltaria
Mekanizimi Mekanik
dhe Pylltarisë
Lëndët Zgjedhore

3
Totali 30

Viti III
Semestri V
No O/S Lënda

L

E

Kred

Profesorët

i
1.

O

2.

O

3.

O

4.

O

5.

O

Ekologjia e Bimeve
3
dhe Gjeobotanika
Burimet Pyjore te
Administrates dhe
3
Politikat
Ergonomia e Pyjeve
3
Revitalizimi i Pyjeve
3
GIS per analiza te
3
peisazhit

2

6

Prof. Asoc. Dr. Fadil Millaku

2

6

Prof. Asoc. Dr. Leonidha Peri
Prof. Asoc. Dr. Orion Ngjela

2

6

Prof. Asoc. Dr. Vasilaq Mine

2

6

Prof. Ass. Dr. Elez Krasniqi

2

6

Dr. Ferim Gashi

Totali 30
Semestri VI
No O/Z Lënda

L

E

ECT

Profesorët

S
1.

O

Elementet

e 2

2

5
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Prof. Ass. Dr. Hamdi Hoti

2.

O

3.

O

4.

O

5.

Z

6.

O

Ekonomikut
E Drejta e Mjedisit
3
dhe e Pyjeve
Planifikimi
I
3
Menagjimit te Pyjeve
Mbrojtja e Pyjeve
3
nga Zjarri
Praktika
ose/dhe
lëndë zgjedhore
B.Sc.
Teza
e
diplomimit

Prof. Ass. Dr. Elez Krasniqi

2

6

2

6

2

6

Prof. Ass. Dr. Ramiz Metaliaj

3

/

Prof. Asoc. Dr. Leonidha Peri

4
Totali 30

Lëndët zgjedhore
Nr

E.

Orë/Javë
L
E
Kred

Lënda

Profesorët

i
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Produketet e Pyjeve
Mikrobiologjia
Ekologjike

2

1

3

Prof. Ass. Dr. Edmond Pasho

2

1

3

Prof. Ass. Dr. Shukri Maxhuni

Prodhimi i Bimeve

2

1

3

Prof. Asoc. Dr. Sali Aliu

E

Pylltaria Ingjinerike

2

1

3

Prof. Asoc. Dr. Vasilaq Mine

E

Fitosociologjia
e
Pylltarisë
Monitorimi
Ambiental
Mbledhja
e
(te
lashtave) te Pylltarisë
Menagjimi i lojes
(Cungut)

2

1

3

Prof. Ass. Dr. Elez Krasniqi

2

1

3

Prof. Asoc. Dr. Kasum Letaj

2

1

3

Prof. Asoc. Dr. Vasilaq Mine

2

1

3

Prof. Ass. Dr. Shukri Maxhuni

2

1

3

Prof. Dr. Arben Alla

E
E
E

E
E
E
E

Hidrologjia e Pyjeve

2 weeks
Koordinatori i programit te
(80
3
studimit
hours)
Shkurtesat: L – Ligjerata; U – Ushtrime/laboratorike; O – Lëndët obligative; Z – Lëndët
Zgjedhore
2.5 Agrobiznes
E

10

Lëndë
(punë)

praktike

1. Më shumë hapësirë për lëndë zgjedhore (6 në vend të 3) duhet të ofrohet në program.
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Korrigjimet e nevojshme janë bërë. Numri i lëndëve zgjedhore është rritur nga 3 deri në 6. Ju
lutem kontrolloni kurrikulën bashkangjitur raportit.

2. ECTS dhe koha korresponduese për B.Sc.-tezë duhet të rritet nga 5 në 12.

Numri i ECTS për Temën B.Sc. është rritur nga 5 në 12. Gjatë semestrit të fundit studentët
do të kryejnë praktikën dhe të punojnë në temën e caktuar.

3. Duhet të krijohet një bord këshillues nga përfaqësuesit e tregut të punës për të artikuluar
kërkesat e punëdhënësve në lidhje me njohuritë dhe aftësitë e të diplomuarve.

Ne mendojmë se themelimi i Bordit Këshillues industriale është shumë i rëndësishëm në
artikulimin e kërkesave të punëdhënësit. Ne do të përpiqemi për të krijuar atë sa më shpejt
kur do ta marrim vendimin për akreditimin e programit të studimit.
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12.Shtojca
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Kontratë

pune
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Syllabus

Universiteti Publik i Prizrenit-Fakulteti Ekonomik
Programi- Administrim Biznesi

PROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS
Niveli i studimeve
LËNDA
Dytë
Viti
Semestri Katërtë

Bachelor Programi
TIT
Kontabiliteti i Kostos
Statusi i O
lëndës
Kodi

Javët mësimore
Metodologjia
mësimit
Konsultime

15

Viti akademik

2011/12

ECTS
kredi
Ligjërata
2

Orët mësimore 45

3
Ushtrime
0

e
Ligjërata, ushtrime,punime seminarike,konsultime,teste.
Mr.Petrit Hasanaj

e-mail
Tel.
e-mail
Tel.

Mësimdhënësi
Asistenti

Qëllimi studimor i lëndës
Lënda ka për qëllim që në mënyrë konceptuale të
paraqesë kompleksitetin e zhvillimit dhe rritjes së
një biznes të ri ,duke përfshirë edhe vlerësimin e
përparësive dhe dobësive, shanseve dhe
kërcënimeve të cilat e rrethojnë ambientin
biznesor.Lënda ofron njohuritë bazë mbi çështjet
teorike dhe praktike në fushën e Kontabilitetit te
Kostos.

Petrit_hasanaj@hotmail.com
044675302

Përfitimet e studentit
Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e
nevojshme për vendimmarrje te suksesshme. Ata
do të analizojnë aspekte specifike me të cilat do
të ballafaqohen gjatë zhvillimit të karrieres dhe
do të
fitojnë shkathtësi të nevojshme në
menaxhimin e vendimeve te ndryshme.

Metodologjia për realizimin e temave mësimore:
Ligjërata,qasje interaktive ,konsultime,punime seminarike .
Kushtet për realizimin e temës mësimore:
Literatura adekuate,përdorimi i mjeteve të TI.
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%)
Vlerësimi në %
Deri në 10 pikë dhe këto
pikë vlerësohen në
totalin e pikëve nga
kollokviumi dhe testi
përfundimtarë.
50% të pikëve të

Një punimi seminarikë
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Nota përfundimtare
51-60%-nota 6
61-70
7
71-80
8
81-90
9
91-100
10

mundshme+1
pikë
kollokviumi
konsiderohet
i
suksesshëm dhe pikët
nga ky kollokvium u
shtohen pikëve nga
provimi përfundimtarë
50% të pikëve të
mundshme +1 pikë
provimi
vlerësohet
pozitivë.Këtyre pikëve u
shtohen
pikët
nga
punimi seminarik dhe
nga kollokviumi për të
nxjerrë
vlerësimin
përfundimtarë

Kollokviumi

Testi përfundimtarë për provim

Obligimet e studentit:
Ligjërata
Studenti duhet të jetë i rregulltë në ligjërata
dhe ushtrime ,të shfrytëzoj të gjitha mundësitë
për nxënie të dijes,të përdorë literaturën e
obliguar dhe më të gjërë,të jetë aktiv dhe të
respektoj rregullat mbi shkollimin e lartë të
etikës në mirësjellje dhe për bashkëpunim.

Ngarkesa e studentit për lëndën
Aktiviteti
Orë
Ligjërata
2
Ushtrime
0
Punë praktike
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime
0,33
Ushtrime në terren
Seminare
0.33
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak
2
Përgatitja përfundimtare për provim
2
Koha e kaluar në vlerësim(teste,kuize,provim final)
Projekte,prezantime..etj
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 3
ECTS kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 75 orë
LITERATURA
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Ditë/Javë
15 javë
0

Gjithsej:
30 orë
0

15 javë

5 orë

15 javë

5

15 javë
15 Javë

15
20

Ngarkesa
totale:

75

Prof. Dr. Skender Ahmeti, “Kontabiliteti i Menaxhmentit”, Prof. Dr.Rrustem Asllani, “Kontabiliteti
financiare”



CV

CURRICULUM VITAE

1. Mbiemri:

Brajshori

2. Emri:

Behxhet

3. Shtetësia

Kosovar – Shqiptar

4. Data e Lindjes

11.08.1958

5. Gjinia

Mashkull

6. Të dhënat kontaktuese:
E-mail: bbrajshori@hotmail.com
Tel: +377 (044)/ 507018

7. Edukimi
Institucioni: Universiteti i Prishtinës – Prishtinë, Kosovë
Data e Diplomimit: 1978-1982
Diploma : Diploma në Ekonomi – 1982

Institucioni: Universiteti i Prishtinës – Prishtinë, Kosovë
Data e Diplomimit: 1986-1990
Diploma/Master: Magjistër i shkencave ekonomike, Qershor 1990

Institucioni: Universiteti i Prishtinës – Prishtinë, Kosovë
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Data e Diplomimit: 2006-2009
Diploma/Doktor i shkencave Tema « Menaxhimi i Shpenzimeve Publike dhe i Proceseve
ekonomike : Buxhetore » Drejtimi:Economiks, Menaxhment dhe Informatikë,
Nëntor 2009.

9. Publikimet Shkencore
Revistat Shkencore
Titulli i Publikimit

Revista Shkencore

Viti / Vëllimi / Faqet

-Shpenzimet Publike, Revista
‘Manager’,
nr.9, Prill,2009; 11 faqe
Qëndrueshmëria Buxhetore Universiteti i Bukureshtit,
dhe Vlerësimi i Menaxhimit të Rumani
Shpenzimeve Publike në
Kosovë.
-Libri – Menaxhimi i Universiteti FAMA
Shpenzimeve Publike dhe i
Proceseve Buxhetore.

Prill,2010; 357 faqe

-Ekonomia e Kosovës-Grup
autorësh-, Zhvillimi Ekonomik Monografia, KAAS
i Kosovës qënga viti 19892010; 18 faqe

-Zhvillimi i Energjetikës si
parakusht për Zhvillimin
Ekonomik të Kosovës.
Ekonomia 3/1987-Studimi-Humbjet
dhe Ekonomik i Kosovës
Plaçkitjet në Ekonominë e
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Instituti 3/1987; 25 faqe

Kosovës pas vitit 1989.

-Punimi:Menaxhimi
Shpenzimeve Publike

-Libri-:Njohuritë Bazë
Politikat Publike.

i

Studimi-Instituti Ekonomik i
Kosovës, grup autorësh.

1990; 18 faqe

mbi Strategjia
e
Zhvillimit
Ekonomik të Kosovë, grup
autorësh, ASHAK
2002; 15 faqe
Botues:Rilindja

2012; 280 faqe
Pjesëmarrja në Konferencat Ndërkombëtare dhe Vendore
Titulli i Punimit

Revista

-Pjesëmarrës dhe folës në PEMTAG, Banka Botërore,
Konferencën “Menaxhimi i
Varshavë, Poloni
Shpenzimeve Publike dhe
Granti Teknik”.

-“Konferenca e katërt
Ndërkombëtare mbi
Politikat dhe Sistemet e Revista PISTA
Informacionit, Teknologjitë
dhe Aplikacionet (PISTA
2006).

Viti / Vëllimi / Faqet
2006

2006; 8 faqe

Punimi: “Statusi i padefinuar
i suverenitetit të KosovësBarrierë për investime të
Jashtme”.

-Konferenca e gjashtë
Ndërkombëtare “Biznesi dhe
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Punësimi”
Punimi: “Ndikimi i Politikës
Fiskale në Zhvillimin
“Biznesi
dhe
Ekonomik dhe në rritjen e
IFK,Pristina
Punësimit”.

Punësimi” 2007; 13 faqe

-Konferenca
Ndërkombëtare- “Investimet
në Turqi- Investimet në
Rajon” Stamboll.
Punimi: “Energjia dhe Linjiti
në Kosovë”.
Investimet në Turqi
-Konferenca e 21 vjetore e
ICGFM mbi “Vlerësimi i të
arriturave dhe Zbulimi i
Mundësive- Ndërtimi i një
Kornize të fortë Financiare
të Menaxhimit”.

Punimi: “Të arriturat dhe
Sfidat në Menaxhimin e
Financave Publike në”. Revista ICGFM

-Seminari Ndërkombëtarë
“Forcimi i Investimeve
Publike dhe Menaxhimi i
Riskut Fiskal nga Partneriteti
Publiko-Privat” FMN dhe
Ministria e Financave të
Hungarisë, Budapest.
Pjesëmarrës

-Konferenca Ndërkombëtare
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2007; 9 faqe

2007; 8 faqe

“Qeverisja në Ekonomi dhe
Rritja e Qëndrueshme
Ekonomike në Ballkan”JVI
dhe Komisioni Europian,
Vienë. Pjesëmarrës
2007

-Konferenca e ICGFM
“Perspektivat Vendore mbi
Menaxhimin e Financave
Publike gjatë pasigurisë së
Ekonomisë Globale”
-Punimi: “Zhvillimi Ekonomik
dhe Financiarë në Kosovë
dhe Kriza Globale”

-Konferenca Ndërkombëtare
“Zhvillimi i sigurisë vendore
dhe sektorëve të Drejtësisë
në vendet në zhvillim, të
brishta dhe të prekura nga
konfliktet.” Angli.
Pjesëmarrës

2007

-Konferenca Ndërkombëtare
“Dialogu Privat-PublikKosova në udhëkryq” Pjesëmarrës Revista ICGFM
2009; 9 faqe
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USAD-AKB
2009

2005

Projektet Ndërkombëtare: Tempus
Project-Curricula 2012
Development –University of
-TEMPUS PROJECT 517482Prizren
and
Osnabrueck
Tempus-1-2011-DEUniversity of Applied Science.
TEMPUSJPR,Osnabrueck,Univ.of AS

-TEMPUS Project: Network Tempus
Project:
517471for Post Graduate Masters TEMPUS-1-2011-1-IT-TEMPUS2011
in Cultural Heritage and JPCR(2011-2717/001-001)
Toursim Management in
Balkan Countries(CHTMBAL)

-TEMPUS Project: Quality
Assurance
Tempus Project517482-12011

Works shop Quality Culture and
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Tempus Project 517482-1- closing the feedback-loop
2011
Work shopon Curricula design
Pjesemarrja ne konferencen
nderkombetare”Ballkani ne
mes Lindjes dhe Perendimit”

2012

July,2013,Prishtina

July,2013,Istog

Prizren ,Qershor,2013
Publikimet e Tjera
Titulli i Punimit

Emri i Revistës

-Ekonomi:
Investimet
e Gazeta ”Bota Sot”
Jashtme Direkte dhe Zhvillimi
Ekonomik.
- Ekonomi: Privatizimi duhet
të mbështetet me masa Gazeta ”Bota Sot”
shtesë.
- Ekonomi: Rëndësia e
Investimeve të përbashkëta Gazeta ”Bota Sot”
drejt Financimit të Zhvillimit
Ekonomik.
- Ekonomi: Bashkëpunimi
Ekonomik
Ndërkombëtarë
dhe Zhvillimi Ekonomik.
- Ekonomi: Situata aktuale
ekonomike
kërkon
ndërmarrjen e masave për
avancimin e saj.
-Analizë Ekonomike.

Viti / Vëllimi / Faqet
2005; 2 faqe

2005; 2 faqe

2005; 3 faqe

Gazeta ”Bota Sot”

2005; 2 faqe

Gazeta ”Bota Sot”

2005; 2 faqe
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Publikimi i Punimit: Roli i
Borxhit Publik për Ekonomitë
Nacionale.
Gazeta ”Bota Sot”

2011; 8 faqe

10. Përvoja:
Data: 1983-1990
Vendi: Prishtinë
Emri i Institucionit: Departamenti për Zhvillim dhe Planifikim Ekonomik
Pozita: Bashkëpunëtorë i lartë shkencorë për energjetikë, metale me
ngjyra dhe jo-metale
Përshkrimi: Planifikimi dhe Zhvillimi i Industrisë, energjetikës, metaleve me
ngjyra, planifikimi i prodhimit dhe planifikimi i buxhetit.
Data: 1990-1999
Vendi: Prishtinë
Emri i Institucionit: Kompanitë Private
Pozita: Kontabilist i Çertifikuar
Përshkrimi: Shërbime të Kontabilitetit, shërbime të Tatimeve, Menaxhimi i
Zgjidhjeve, çështje Financiare dhe Buxhetore, Rekrutimi dhe
Personeli, Shërbimet e Auditimit.

Data: 1999-2005
Vendi: Prishtinë
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Emri i Institucionit: Instituti Ekonomik i Kosovës
Pozita: Hulumtues i Pavarur në fushën e Ekonomisë.
Përshkrimi: Studimet dhe Analizat e Indikatorëve Makroekonomikë, vlerësimi i
pasurisë, projektet investive.

Data:

2000-2001

Vendi:

Prishtinë

Emri i Institucionit:

Departamenti i Shërbimeve Publike -UNMIK, Shtylla II.

Pozita:

Bashkëkryesues i Departamentit të Shërbimeve Publike.

Përshkrimi:

Zhvillimi i Politikave Programore të Departamentit, infrastruktura
ligjore, Sistemi i Pagave, Ngritja e Kapaciteteve të Resurseve
Njerëzore.

2002-2004
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:

Pozita:

Prishtinë
Ministria e Kulturës, Rinisë, Sporteve, dhe Çështjeve Jo-Rezidente.
Ministër
Themelimi i Strukturës administrative të ministrisë, Zhvillimi i
politikave programore të Ministrisë dhe Planifikimi.

Përshkrimi:
2001-2007
Prishtinë
Data:

Kuvendi i Kosovës

Vendi:

Anëtaër i Kuvendit të Kosovës dhe Anëtarë i Komitetit për Buxhet
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Emri i Institucionit:

dhe Financa

Pozita:

Infrastruktura Ligjore, analizat buxhetore, aspektet politike në
përgjegjësi të Kuvendit.

Përshkrimi:
2006-2007
Prishtinë
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

Ministria e Ekonomisë dhe Financare
Zëvendësministër
-Menaxhimi i përgjithshëm i Ministrisë;
-Menaxhimi i Buxhetit të Ministrisë;
-Zhvillimi i Politikave Ekonomike dhe i Proceseve Buxhetore,
Programet e Investimeve.

2008-2010
Prishtinë
Data:
Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

Ministria e Forcës së Sigurisë së Kosovës
Zëvendësministër
Menaxhimi i Ministrisë;
Menaxhimi i Buxhetit të Ministrisë;
-Implementimi i Politikave të Ministrisë.

2008-2009
Prishtinë
Data:

University for Bussiness and Technology(UBT)
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Vendi:

Mësimdhënës

Emri i Institucionit:

Lënda :TATIMET

Pozita:
Përshkrimi:
2008-2009
Prishtinë
Data:

Universiteti “Universum”

Vendi:

Mësimdhënët

Emri i Institucionit:

Lënda : Politikat Fiskale

Pozita:
Përshkrimi:
Pozita aktuale
Prizren
Data:

Universiteti Publik i Prizrenit

Vendi:

Mësimdhënës, Zëvendës Dekan i Fakultetit Ekonomik,udheheqes i
programit Master ne trashigimi kulturore,Udheheqes i programit
master ne ekonomi ne FE, anëtarë i Senatit të Universitetit,
anëtarë i grupit për sigurimit e Cilësisë

Emri i Institucionit:
Pozita:

Mësimdhënës
Lëndët: Bazat e Menaxhimit, Ndërmarrësia, Menaxhimi Strategjik.

Përshkrimi:

Pozita aktuale
Prishtinë
Kolegji FAMA
Mësimdhënës
Lëndët: Politikat Publike, Menaxhimi Strategjik dhe Ndryshimet
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Data:

Organizacionale, Financa Publike.

Vendi:
Emri i Institucionit:
Pozita:
Përshkrimi:

11. Edukimi dhe Trajnime:
Dates: 2005
Title of qualification Kompletimi i Programit të Trajnimit
awarded:
Principal Cost Benefit Analyses
subjects/occupational skills
covered:
Name and type of institution USAD
providing education and
training:
Level of national and international classification:

Dates: 2005
Title of qualification Kompletimi i Programit të Trajnimit
awarded:
Principal Buxheti dhe Proceset Buxhetore
subjects/occupational skills
covered:
Name and type of institution USAD
providing education and
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training:
Level of national and international classification:

12. Informata Shtesë:
Shkathtësitë Organizative -Bashkëkryesues i Komitetit Drejtues të Agjensionit Kadastral të
dhe Kompetencat: Kosovës.
-Kryesues i Projektik PEMTAG - Public Expenditure Management
and Technical Grant.
-Kryesues i Projektit PEFA - Public Expenditure and Financial
Accountability
-Aftësi udhëheqëse, puna në grupe, i besuar, karakteri i
adaptueshëm dhe praktikë..
Shkathtësitë me Kompjuter: Njohuritë Bazë, Word , Excel, Power-Point.
Njohja e gjuhëve: (1 deri në 5: 1 dobët – 5 rrjedhshëm)
Gjuha.

Të Folurit

Të Shkruarit

Të Lexuarit

Shqip

5

5

5

Anglisht

4

4

5

Serbo -Kroatisht

4

5

5

Mirënjohja dhe Anëtarësimi:
2006-2007

Ekipi i Ekspertëve në kuadër të Ekipit Negociator- Ekspert për
Ekonomi

2004-2005

MASHT e Kosovës- anëtarë i grupit të ekspertëve për hartimin e
Strategjisë së Arsimit të Lartë në Kosovë për periudhën 2005-2015
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