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Faktet rreth Universitetit të Prizrenit 

Universiteti i Prizrenit (UPZ) është themeluar në vitin 2010 pas vendimit të Qeverisë 

së Kosovës. Selia e universitetit të Prizrenit është në Prizren, njëri nga qytetet më të lashta të 

Kosovës. UPZ është Universiteti i dytë publik në Kosovë. Në vitin 2010 numri i studentëve 

ishte afër 1700, ndërsa tani në vitin 2013 numri i studentëve është rreth 8000 studentë të 

rregullt. Universiteti është i akredituar nga viti 2010. Për hrë të fundit i është nënshtruar 

procesit të akreditimit vitin e kaluar dhe është aredituar deri në tetor të vitit 2015. 

Momentalish universiteti ofron studime te ciklit bachelor dhe master. Programet e ciklit te 

pare te akredituara nga AKA janë: Administrim Biznesi dhe Menaxhment Ndërkombëtar në 

kuadër të Fakultetit Ekonomik; Juridik; Software Design dhe Teknologji e Informacionit në 

kuadër te Fakultetetit të Shkencave kompjuterike; Gjuhë Gjermane; Programi Fillor dhe 

Parashkollor në kuadër të Fakultetit të Edukimit. Nga ky vit ka filluar edhe programi i ciklit 

të dytë përkatësisht master në Trashigimi Kulturore dhe Menaxhimi i Turizmit. 

 

 

 

Parimi udhëheqës dhe misioni 

Misioni 

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. 

 Vizioni 

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.
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2. Programet e studimit 

Menaxhmenti I Universitetit të Prizrenit pas aprovimin në Senat dhe në koordinim me 

Ministrinë e Arsimit merr vendim për hapjen e programeve të reja studimi. Fakultetet përkatëse 

të udhëhequra nga Dekani punojnë në përpilimin e programit I cili më vonë kontrollohet nga 

Prorektori për çështje mësiore dhe zyrës për sigurimin e cilësisë. 

Organizohen dy afate të rregullta të provimeve, dhe afat të tretë të jashtëzakonshëm 

mundë të ketë vetëm pas vendimit të Senatit, ku zakonisht numri I provimeve ku studentët 

mundë të hyjnë është I limituar. 

Notimi I studentëve varret nga fusha e studimit. Çdo mësimdhënës planifikon 

metodologjinë në planprogramin e tij të cilin e prezenton para studentëve në fillim të semestrit. 

Rregullore për punimin e diplomës të niveli bachelor dhe master janë aprovuar dhe mundë të 

gjenden në administratën e universitetit.  
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2.1 Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

2.1. Të dhënat themelore për programin e studimit  

Përshkrimi i institucionit (Emri) 
Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti” 

Fakulteti i Filologjisë, Prizren 

Emri i programit të studimit Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, 

PhD, kurs universitar) 
BA 

Diplomimi (akademik)  Baçelor në Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

Profili i programit akademik Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

Grupi për të cilën adresohet oferta Të gjithë ata që e kanë të kryer 

shkollimin e mesëm 

Kohëzgjatja minimale 3 vjet (6 semestra) 

Forma e studimit (i rregullt, pa 

shkëputje nga puna, studimi nga 

largësia etj.) 

I/E rregullt 

Numri i kredive  ECTS 180 

Moduli /Kurset (Përmbajtja e 

shkurtër) 
 

 

Hyrje në gjuhësi  

Hyrje në shkencat e letërsisë 

Letërsi e vjetër shqipe 

Kulturë gjuhe  

Letërsi popullore  

Gjuhë angleze I 

Informatikë  

Kulturë dhe qytetërim shqiptar 

Histori arti 

Praktikum i gjuhës shqipe 

Fonetikë  

Teori e letërsisë  

Lexim dhe interpretim 

Letërsi për fëmijë  

Folklor dhe etnologji  

Gjuhë angleze II 

Histori e gjuhës standarde  

Histori e popullit shqiptar 

Letërsi antike 

Fonetikë historike 
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Morfologji I 

Histori e letërsisë shqipe I –

Romantizëm  

Leksikologji 

Shkrim akademik  

Teori e përkthimit  

Gjuhë angleze III 

Antropologjia 

Filologji shqiptare  

Fillet e gazetarisë 

EtimologjiMorfologji II 

Histori e letërsisë shqipe – 

Romantizëm  

Gjuhësi ballkanike 

Filozofi e gjuhës dhe qytetërimi latin 

Letërsi krahasimtare  

Gjuhë angleze IV 

Shkrim kreativ 

Folklori arbëresh 

Sociologji e kulturës 

Morfologjia historike 

Historia e letërsisë shqipe - Realizëm  

Sintaksë e gjuhës shqipe I 

Letërsi botërore 

Dialektologji 

Metodologji e gjuhës  amtare 

Gjuhësi indoeuropiane  

Kritikë letrare 

Stilistikë 

Sociolinguistikë 

Latinisht  

Sintaksë e gjuhës shqipe II 

Letërsia e sotme shqipe 

Gjuhësi e përgjithshme 
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2.2. Arsyeshmeria e programit për tregun e punës 

Programi në nivelin Baçelor (Bachelor) i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe në përgjithësi ka për 

qëllim aftësimin e studentëve për të ushtruar profesionin e tyre në të ardhmen. Me 

realitetin dhe mundësitë e reja të krijuar në Kosovë, Gjuha dhe letërsia shqipe ka qenë dhe 

është bërë e rëndësishme për ruajtjen, pasurimin apo zhvillimin e saj. Studimet në 

Programin Gjuhë dhe Letërsi Shqipe në nivelin Baçelor (Bachelor) zgjasin gjashtë semestra 

dhe brenda këtyre semestrave janë të harmonizuar dy fusha kryesore të studimeve (dhe 

nëndegët e tyre mbështetëse apo plotësuese): Gjuha dhe komunikimi, Letërsia dhe kultura. 

Këto fusha pastaj zbërthehen në lëndët e veçanta që i zhvillojnë dhe i thellojnë shkathtësitë 

gjuhësore të studentëve si dhe i zhvillojnë shkathtësitë e tyre akademike në mënyrë që të 

rrisin profesionalizmin në gjuhën dhe letërsi. Ata do të aftësohen për komunikim të 

rrjedhshëm në qarqet akademike dhe jo akademike dhe do të përgatiten për t’u përballuar 

me sfidat që mund t’i hasin në tregun e punës. 

2.3. Krahasueshmeria ndërkombëtare e programit  

Programi i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe është përshatur dhe krahasuar me disa Programe të përafërta 

universitare, si me: Universitetin e Prishtinës, Tiranës, Korcës, Shkupit, Tetovës, Shkodrës, kurse 

përshtatëshmeri dhe krahasueshmeri kemi bërë edhe më  Universitin e Vjenës, Universitin e Munchinit, 

Universitin e Ljubljanës, Universitin e Budapestit etj. 

2.4. Grupi target që i dedikohet programi 

Nëpërmjet paraqitjes mjaft të pasur të këtij kursi (Programi), nga studentët promovohet të 

kuptuarit, studiuarit e gjuhës standarde dhe vlerësimit e trashëgimisë kulturore dhe të 

letersisë shqiptare. Arritshmeria përfundimtar i studimeve deri në diplomim të këtij 

Programit të Gjuhë dhe Letërsisë Shqipe është përgatitja profesionale e kuadrove 

(mësimdhënës, lektorë, krijues, studiues...) dhe njëherazi do ta pranojnë dhe zotërojnë 

titullin Baçelor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. 
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2.5. Orientimi i drejtimeve të studimit sipas parimeve udhëheqëse të institucionit 

Drejtimet e studimit, orientohen në parimet e realizimit të plan-programit, i cili mbështetet 

në udhëzimet e “Ligjit të Arsimit të Lartë” të Republikës se Kosovës; në udhëzimet ligjore 

dhe administrative të MASHT-it dhe kryesisht mbështetur edhe në Statutit e UPZ-së. Kështu 

që, duke i aplikuar standardet e nivelit më të lartë si dhe duke u bazuar gjithnjë në kërkesat 

e sistemit të Bolonjës dhe Lisbonës, ky Program do të jetë i kompletuar dhe premtues për 

t’u zgjeruar dhe garantuar cilësi. 

2.6. Qëllimi dhe profili i programit të studimeve  

Qëllimi përfundimtar i studimeve deri në diplomim të këtij Programit të Gjuhë dhe Letërsisë 

Shqipe është përgatitja profesionale e kuadrove (mësimdhënës, lektorë, krijues, studiues...) 

dhe njëherazi do ta pranojnë dhe zotërojnë titullin Baçelor i Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe. 

Përveç aspektit pragmatik, studentët e këtij drejtimi do të pajisen edhe me njohuri të 

thelluara për nivele të ndryshme të sistemit gjuhësor përmes lëndëve: Hyrje në gjuhësi, 

Fonetikë e gjuhës shqipe, Leksikologji, Morfologji, Sintaksë, Dialektologji, Sociolinguistikë, 

Psikolinguistikë, Gjuhësi ballkanike, Metodologji e gjuhës amtare, Metodologji e punës 

shkencore, Gjuhësi indoeuropiane dhe gjenerative, Shkrim akademik.  

Tërësia e studimeve të letërsisë ofrohet përmes lëndëve që paraqesin periudhat me të 

rëndësishme letrare: Hyrje në shkencën e letërsisë, Letërsi botërore, Etnofolklor, Letërsi 

shqipe (e vjetër, e Rilindjes dhe letërsi e viteve 1912 – 1939), Letërsi e krahasuar, Teori 

përkthimi, Letërsi e sotme shqipe (proza, poezia), Estetika. 

Nëpërmjet paraqitjes mjaft të pasur të këtij kursi (Programi), nga studentët promovohet të 

kuptuarit, studiuarit e gjuhës standarde dhe vlerësimit e trashëgimisë kulturore shqiptare.  

Modulet e letërsisë ju lejojnë studentëve të zhvillojnë relacionin në mes të letërsisë dhe 

kulturës shqiptare, por edhe të atyre ballkanike, evropiane dhe botërore. Modulet 

plotësojnë njëra-tjetrën me një përzierje nxitëse dhe motivuese të gjuhës, letërsisë, kulturës 

dhe historisë se popullit shqiptar. 
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Lëndët zgjedhore në kuadër të Programit Gjuhë dhe Letërsi Shqipe synojnë të ofrojnë 

njohuri dhe shkathtësi shtesë për t’i zgjeruar spektrin e dijes se studentëve. Përmes atyre 

studentët do të pajisen me njohuri dhe shkathtësi në fusha me të ngushta profesionale sipas 

nevojave dhe afiniteteve të tyre, siç  janë: Përdorimi i gjuhës standarde, komunikim i 

rrjedhshëm, njohuri për gjuhësinë shqiptare, ballkanike dhe evropiane, metodologjie dhe 

shkathtësi e punës hulumtuese dhe shkencore,  krijimtari kreative,  njohuri për letërsinë 

shqiptare, ballkanike dhe botërore.  

 

2.7. Rezultatet e pritura të mësimit  

Pas përfundimit të suksesshëm të këtij programi, studentët do të jenë në gjendje: 

• të komunikojnë, shkruajnë, hulumtojnë dhe të krijojnë rrjedhshëm dhe me 

përpikëri në nivel të lartë akademik. 

• të dëshmojnë njohuri të nivelit të lartë të sistemit gjuhësor dhe letrar. 

 • të dëshmojnë nivel të lartë të njohurive për ngjashmëritë dhe dallimet kulturore 

që kanë të bëjnë me gjuhën, kulturën dhe letërsinë shqipe dhe të ndërmjetësojnë 

për lehtësimin e komunikimit ndërkulturor. 

2.8. Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike/eksperimentale të studimit; 

Në mënyrë që të jenë sa me të përgatitur, të hapur dhe të ballafaqohen me kërkesat 

bashkëkohore, ky program ju ofron studentëve modulet të gjuhës (greke dhe latine) 

angleze, gjermane dhe frënge  me qëllim të zgjerimit të njohurive të tyre gjuhësore, dhe 

zotësinë e tyre për  t’u bërë konkurrent në tregun e punës. Në këtë rregullore janë pasqyruar 

veprimtaritë mësimore të organizuara në module dhe të vlerësuara me kredite, që do të 

zhvillohen në një periudhe 3- vjeçare. Në këtë program studimi të ciklit të parë janë 

parashikuar 43 provime e forma të tjera vlerësimi përfundimtar të dijeve, që do të realizohen 

nëpërmjet provimeve të integruara për më shumë se një disiplinë apo module të koordinuara. 

Në këto raste, lektorët dhe titullarët e disiplinave bëjnë vlerësim kolegjial të studentëve.  
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2.9. Llogaritja e ECTS-ve; 

Në planin mësimor të programit të studimit, disiplinat mësimore janë renditur dhe të grupuara 

sipas natyrës së veprimtarive formuese dhe konkretisht janë; disiplina të formimit të 

përgjithshëm me 448 orë në auditor dhe 36 kredite; disiplina të formimit karakterizues që 

kanë 965 orë në auditor dhe 82 kredite; disiplina formuese, të ngjashme, integruese 270 orë 

dhe 24 kredite; gjuha e huaj, informatika, praktika, stazh 280 orë 20 kredite; disiplina të 

zgjedhura nga studentët 198 orë me 13 kredite dhe përgatitje për tezën e diplomës 5 kredite. 

Në çdo plan-program janë vendosur qëllimet, objektivat, përmbajtja dhe literatura. Këto plan-

programe do të përsosen dhe pasurohen në mënyrë të vazhdueshme me të rejat bashkëkohore 

në këto shkenca. Synimet që duhet të arrihen përmes këtij programi studimi është që 

studentët në fund të këtij programi të kenë njohuri të konsiderueshme në fushën e gjuhësisë 

shqipe dhe letërsisë vendase dhe asaj të huaj. 

Studentët që diplomojnë u mundësohet në këtë drejtim vazhdimin e ngritjes akademike dhe 

profesionale dhe të drejtën e regjistrimit në studimet e nivelit Master. 

2.10. Puna praktike – internshipi  

Universiteti ynë kam marrëveshje me gjitha shkollat parauniversitare, e cila siguron se 

studentët mund të shkojnë në të gjitha shkollat publike për ta kryer praktikën. Puna praktike 

për Fakultetin e Gjuhës dhe Letërsisë Shqipe është e rëndësishme dhe e domosdoshme, 

sepse fillimisht përgatitja e tyre është arsimore dhe me vonë edhe shkencore.   

2.11. Plani i hulumtimeve për programin/ programet në vlerësim; 

a. Tema: Mësimi i shqipes standarde nga klasa e pestë deri në klasën e nëntë  

Aktiviteti i hulumtimit: Ky projekt hulumtimi ka për qëllim dhe objektiv thelbësore për ta 

njohur dhe parë funksionalizimin e mësimit të shqipes standarde nga klasa e pestë deri të 

klasa e nëntë në disa shkolla. Hulumtimi ka disa detyra orientuese dhe parimore; duke u 

mbështetur dhe ndërtuar pyetësorët për ta zhvilluar procesin e hulumtimit, i cili, parimisht 
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verifikon respektimin apo mosrespektimin e gjuhës standarde nga mësimdhënësit dhe 

mësimxënësit.  Detyra e dytë e projektit është analiza dhe testimi i teksteve shkollore të 

gjuhës shqipe. Këto dhe detyra të tjera do ta plotësojnë hulumtimin dhe objektivat e 

projektit.  Ky projekt studimi dhe hulumtimi do të jetë orientues vetëm në disa shkolla që do 

të konsiderohen pilot-projekt në Prizren dhe rrethinë. Projekti i hulumtimit do të ketë 

pyetësorët të dedikuar për fëmijët dhe mësimdhënësit. Projektin do ta realizojnë profesorët 

në bashkëpunim me studentët. Planifikohen rreth  1500 fëmijë për t’i “intervistuar” apo 

pyetur dhe rreth 150 mësimdhënës në disa shkolla të komunës se Prizrenit. Rezultatet e tyre 

do ta konfirmojnë se gjuha standarde shqipe dhe tekstet shkollore, a janë të përshtatshme 

në nivel dhe a duhen ndryshuar. 

 Bartësi i hulumtimit: Prof.ass.dr. Shkëlqim Millaku, Prof.dr. Asllan Hamiti, Prof.dr. Ismet 
Osmani 

Numri i studentëve: 60  

Buxheti i paraparë: 12000   euro 

Aktivitetet tjera: Trajnime, Konferencë shkencore, botimi i broshurës (rezultatet dhe 
rekomandimet).  

b. Tema: Mësimi shqipes nga klasa e 1-9 në disa shtete të regjion  

Aparktiviteti i hulumtimit: Ky hulumtim ka për qëllim disa objektiva studimi, se pari 
teorikisht për të bërë hulumtim në disa qendra shqipfolëse, për të për parë dhe verifikuar se 
sa respektohet gjuha shqipe në: Prishtinë, Shkup, Tiranë, Podgoricë dhe Preshevë. Këto 
qendra do t’i krahasojmë se nga cili cikel kanë filluar mësimin e gjuhës shqipe dhe si është 
pranueshmëria e saj në rreth ku ata jetojnë.  Hulumtimi i dytë është ai praktik duke 
hulumtuar drejtpërdrejt në qendrat të ndryshme regjionale.  Mënyra e tretë e hulumtimit 
është hulumtimi dhe  krahasimi i teksteve shkollore të gjuhës shqipe ndërmjet shteteve në 
regjion dhe krahasimi i tyre. Hulumtimi si objektivë është krahasimi i plan-programeve të 
gjuhës shqipe në regjion (verifikimi i dallimeve, ngjashmërive dhe mospërputhshmëria e 
teksteve). Projektin do ta realizojnë profesorët (bashkëpunim me ata në regjion) në 
bashkëpunim me studentët. Planifikohen rreth  3000 fëmijë për t’i “intervistuar” apo pyetur 
dhe rreth 300 mësimdhënës të gjuhës shqipe në disa shkollat. Rezultatet e tyre do ta 
konfirmojnë gjendjen e gjuhës shqipe në vend dhe rrethinë. 

Bartësi i hulumtimit: Prof.ass.dr. Shkëlqim Millaku (Prishtinë), Prof.dr. Asllan Hamiti (Shkup), 
Llukman Misini (Preshevë), Ruzhdi Ushaku (Ulqin), Ali Jashari (Korce), Dr.sc. Sadik Idrizi 
(Prizren). 

Numri i studentëve(vendor dhe të huaj): 150  

Buxheti i paraparë: 18000   euro 

Aktivitetet tjera: Trajnime (seminare), Konferencë shkencore, botimi i broshurës (rezultatet 
dhe rekomandimet).  
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2.12. Kushtet e regjistrimit dhe pranimit të studentëve; 

Kushtet për pranim e studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes janë: Për t’u pranuar në 

studimet themelore kandidati duhet: 

 Përfunduar me sukses shkollën fillore dhe të mesme më së paku 12 vjet të shkollimit 

dhe të vërtetuar me diplomë përkatëse, 

 Kandidati-ja, i/e cili-a konkurron për regjistrim, i/e cili-a shkollën e mesme e ka 

përfunduar jashtë Kosovës, dokumentacionin (diplomën) e shkollës së mesme duhet 

ta “nostrifikon” për barasvlerë në Ministrinë e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të 

Republikës se Kosovës. 

 Përzgjedhja bëhet në bazë të rangimit në listën e pikëve të grumbulluara të secilit 

kandidat sipas suksesit nga shkolla e mesme dhe të provimit pranues që organizohet 

në Universitetin e Prizrenit. 
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2.13. Pasqyre e programit  

Viti I 

Semestri 

 

I 

 O/Z Emri i lëndës L+U ECTS Mësimdhënësi  

1.  O Hyrje në gjuhësi  3+2 5 
Prof.Ass.Dr.Shkelim Millaku 

2.  O Hyrje në shkencat e letërsisë 3+2 5 

Prof.Dr. Rifat Ismajli 

Ass.Xhevahire Topanica 

3.  O Letërsi e vjetër shqipe 2+1 4 
Pro.Dr. Sebaudin Cena 

4.  O Kulturë gjuhe  2+1 4 

Prof. Dr. Asllan Hamiti 

 Rijete Simitciu 

5.  O Letërsi popullore  2+1 3 

Prof. Dr. Zymer Neziri 

Ass.Xhevahire Topanica 

6.  O Gjuhë angleze I 2+1 3 
Prof. Dr. Shukrane Germizaj 

 Z Informatikë  3   

 Z Kulturë dhe qytetërim shqiptar 3   

 Z Histori arti 3  

 Z Praktikum i gjuhës shqipe 30 21  

                                                                                             Totali   30 21  

Semestri II  

 O/Z Emri i lëndës L+U ETCS  Mësimdhënësi 
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1.  O Fonetikë  3+2 5 
Prof. Dr. Asllan Hamiti 

2.  O Teori e letërsisë  3+2 5 
Prof. Dr. Rifat Ismajli 

3.  O Lexim dhe interpretim 2+1 4 
Prof. Asoc. Dr. Ismet Osmani 

4.  O Letërsi për fëmijë  2+1 4 

Prof.Dr. Ajten Qamilaj 

Ass.Xhevahire Topanica 

5.  O Folklor dhe etnologji  2+1 4 

Prof. Dr. Adem Zejnullahu 

Ass.Xhevahire Topanica  

6.  O Gjuhë angleze II 2+1 4 
Prof. Dr. Shukrane Germizaj 

 Z Histori e gjuhës standarde  3   

 Z Histori e popullit shqiptar 3   

 Z Letërsi antike 3   

 Z Fonetikë historike 3   

                                                                                                                                 

                           

30  21 Totali 

Viti II 

Semestri 

 

III 

 

 O/Z Emri i lëndës L+U 

 

ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Morfologji I 3+2 5 Prof. Ass.Dr. Shkelqim Millaku 

2.  O Histori e letërsisë shqipe I –Romantizëm  3+2 5 Prof. Dr. Myrvete Dreshaj Baliu 

3.  O Leksikologji 2+1 4 
Prof. Dr. Flamur Shala, ass Rijete 

Simitciu 

4.  O Shkrim akademik  2+1 4 Mr.Xhevahire Topanica, Phd  Candidat 

5.  O Teori e përkthimit  2+1 3 Prof. Dr. Ismet Osmani 

6.  O Gjuhë angleze III 2+1 3 Prof. Dr. Vedat Kiseri 
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 Z Antropologjia 3   

 Z Filologji shqiptare  3   

 Z Fillet e gazetarisë 3   

 Z Etimologji 3   

                                                                                              Totali 30 21  

Semestri IV 

 O/Z Emri i lëndës L+U ECTS Mësimdhënësi  

1.  O Morfologji II 3+2 5 Prof. Asss. Dr. Shkelqim Millaku 

2.  O Histori e letërsisë shqipe – Romantizëm  3+2 5 

Prof. Dr. Myrvete Dreshaj, Baliu 

Ass. Xhevahire Topanica 

3.  O Gjuhësi ballkanike 2+1 4 Prof. Dr. Diter Nehring 

4.  O Filozofi e gjuhës dhe qytetërimi latin 2+1 4 Prof. Dr. Ragip Mulaku 

5.  O Letërsi krahasimtare  2+1 3 Prof. Dr. Rifat Ismajli 

6.  O Gjuhë angleze IV 2+1 3 Prof. Dr. Vedat Kiseri 

 Z Shkrim kreativ 3   

 Z Folklori arbëresh 3  Adem Zejnullahu  

 Z Sociologji e kulturës 3   

 Z Morfologjia historike 3   

                                                                                       Totali           30 21  

Viti III 

Semestri 

 

V 

 

 O/Z Emri i lëndës L+U 

 

ECTS      Mësimdhënësi 

1.  O Historia e letërsisë shqipe - Realizëm  3+2 5 Prof. Dr. Ekrem Kryezi  
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2.  O Sintaksë e gjuhës shqipe I 3+2 5 Prof. Ass.Dr. Shkelqim Millaku 

3.  O Letërsi botërore 2+1 4 

Prof. Dr.Sebuadin Cena 

Ass.Xhevahire Topanica 

4.  O Dialektologji 2+1 3 Prof.Dr. Flamur Shala 

5.  O Metodologji e gjuhës  amtare 2+1 4 Prof.Dr. Hasan Muja 

6.  O Gjuhësi indoeuropiane  3 2+1  

 Z Kritikë letrare 3   

 Z Stilistikë 3   

 Z Sociolinguistikë 3   

 Z Latinisht  3   

                                                                                           30 21 Totali 

Semestri VI  

  

O/Z 
Emri i lëndës L+U 

 

ECTS Mësimdhënësi 

1.  O Sintaksë e gjuhës shqipe II 3+2 3 Prof. Ass.Dr. Shkelqim Millaku 

2.  O Letërsia e sotme shqipe 3+2 5 Prof. Dr. Rifat Ismajli  

3.  O Gjuhësi e përgjithshme  2+1 4 Prof. Dr. Diter Nehring 

4.  O Metodologji e mësimdhënies se letërsisë   2+1 4 Prof. Dr. Sebaudin Cena 

5.  O Psikologji 2+1 3 PhD. Cand. Shpresa Zaplluzha 

6.  O Punimi i diplomës  5 10  

 Z Publicistikë shqiptare 3   

 Z Eseistikë 3   

 Z Semiologji dhe semantikë 3   

 Z Greqisht  3   
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                                                                                       30 21 Totali 

Udhëzim: Studenti duhet të zgjedhë për çdo semestër nga dy lëndët zgjedhore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.14 Plan-Programet (Silabuset)  

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.ass.dr. Shkelqim Millaku 

Nr. Lënda: Hyrje në gjuhësi 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i parë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 3+2, 15 javë 

5 Kredi: 6  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Lënda “Hyrje në gjuhësi” ka si objektiv të saj studimin dhe 
krahasimin e vendit të gjuhës (shqipe) me shkencat e ndryshme 
shoqërore, me veçoritë, konceptet e gjuhës dhe të funksionit të 
saj. Si bosht studimi bërthamë ka përshkrimin e fonetikës 
nyjëtimore, akustike, funksionale; semantike; gramatikore etj. 
Kjo lëndë si shkencë shoqërore (gjuhësia)  studion gjuhën, e cila 
është një dukuri e pandarë nga veprimtaria e përditshme e 
njeriut.  Detyrat e saj janë të shumta duke i përfshirë ato teorike 
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dhe praktike. Objekti i studimit gjuhësor mund të jetë gjuha e 
folur dhe ajo e shkruar; materia e gjuhës ose përmbajtja e saj; 
funksionimi i saj në një bashkësi gjuhësore të dhënë në një 
epokë historike të saj. Kursi do t’iu ndihmojë studentëve për të 
njohur drejt dhe saktë funksioni dhe rëndësinë e gjuhës në 
shoqëri. Nga ky kurs, studentët parapërgatiten për të hyrë në 
karrierën e tyre të gjuhësisë, të cilët, do të jetë të kompletuar 
profesionalisht pasi që kanë arritur objektivat e qëllimit të 
lëndës Hyrje në gjuhësi.  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё:  
- Çfarё ёshtё gjuhësia dhe cilat disiplina gjuhësore dhe 

plotësuese e pёrbёjnё, 
- Morfemat dhe llojet e saj,  
- Llojet e zanorëve dhe tё bashkёtingёllorёve tё gjuhës 

angleze (Fonetika si shkencё), 
- Temat e fjalës dhe llojet e tyre 
- Emrat e përveçëm dhe llojet e tyre , 
- Emrat e pёrgjithshёm, 
- Fjalëformimin e emrit  
- Mbiemrat dhe kategoritë gramatikore tё tij, 
- Foljen dhe funksionin e saj gramatikor, 
- Ndajfoljen dhe elementet gramatikore tё saj,  
- Nё pёrgjithёsi pjesët e ndryshueshme dhe tё 

pandryshueshme tё saj,  
Analizë tё fjalive nё aspekt fonetik, morfologjik dhe sintaksor. 

Do tё dinё pёr strukturalizmin, gjenerativizmin dhe shkolla tё 
tjera gjuhёsore. 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
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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 

10 

 

Literatura: 

 

 

Rami Memushaj, Hyrje në gjuhësi, Tiranë, 2002. 

Bevinton. G. L. Albanian Phonology, Wiesbaden, 1974. 

Bloomfield, L. Language, New York, 1980.   

Cabej E. Studime gjuhësore, I-VI, Prishtinë, 1976. 

Chomsky, N. Language and mind, Harcout Brace Jovanich, Inc., 
1972. 

Chomsky, N. Syntactic Structures, Paris, 1971. 

Harris, Z. Structural Linguistics, Chicago, 1963.  

 

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.Dr. Rifat Ismajli, Ass.Xhevahire Topanica 

Nr. Lënda: Hyrje në shkencat e letërsisë 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i parë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 3+2, 15 javë 

5 Kredi: 6 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Hyrje në shkencat e letërsisë është një kurs i ekuilibruar teorik 
dhe praktik dhe ka për qëllim t'i njoftojë studentët me konceptet 
themelore teorike strukturat përkatëse të letërsisë shqipe. 
Përqendrimi kryesor i kursit do të jetë në njësite, elementet 
kuptimore, por edhe funksionale të letërsisë duke filluar me 
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analiza teorike dhe praktike. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Në fund të kursit studenti është në gjendje të dinë: 

- Objekti dhe detyrat e letërsisë, 
- Njohjen e kufijve letërsisë të letërsisë se vjetër 
- Të letërsisë se Rilindjes Kombëtare  
- Realizmit 
- Letërsisë moderne 
- Zhanret letrare 

Ata janë të gatshëm të fillojnë për të studiuar dhe hulumtuar 
në këtë fushë studimi.  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 
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10 

 

Literatura: 

 

 

Zejnulla Rrahmeni, Teori e letërsisë, Prishtinë, 20 

Sabri Hamiti, Letërsia modene shqipe, Prishtinë, 2000 

F. Dado, Teoria e veprave letrare, Poetika, Tiranë, 2006 

R. Qosja, Historia e letërsisë shqipe – Romantizmi I, II, III, 
Prishtinë, 1984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.Dr. Sebaudin Cena 

No Lënda: Letërsi e vjetër shqipe 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i parë 
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3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 6 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Kursi i lëndës Letërsi e vjetër shqipe përfshin tërësinë e letërsisë 
se vjetër shqipe, i cili kurs ka për qëllim për t’i analizuar 
krijimtarinë e iluministeve dhe humanisteve dhe njëherazi ky 
kurs paraqes krahasimin e letërsisë se vjetër botërore.   

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Humanistet (Barletin, Becikenin, Martin Segonin) 
- Iliministet (Buzukun, Budin, Bogdanin, F. Bardhin) 
- Veprat e humanisteve dhe iliministeve 

 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 
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10 

 

Literatura: 

 

 

A.Xhuvani, Letërsi e vjetër shqipe, Tirane, 1955. 

J. De Rada, Poezia shqipe e shek. XV, Tirane, 1956. 

M. Domi, Libri i parë shqip dhe Letërsi e vjetër shqipe, Tirane, 
1955. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S1 

Mësimdhënësi:  Prof.Dr. Asllan Hamiti 

No Lënda: Kulturë gjuhe 
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1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i parë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 6 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Duke përvetësuar materien e këtij kursi, studentet do ta 
zotërojnë në masën e duhur shqipen standarde për ta ligjëruar 
dhe për ta shkruar sa me mire që të jetë e mundur. Do ta 
pasurojnë fjalorin dhe shprehjen e tyre me leksema dhe me 
përfigurime të reja. Do të fitojnë njohuri të karakterit teorik dhe 
praktik për shkencën e gjuhësisë në përgjithësi. Pa dyshim, 
përvetësimi i kësaj lëndë gjithsesi do të jetë ndihmesa me e 
sigurt edhe zotërimin e lëndëve të tjera gjatë terë studimeve. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Njohin drejtshkrimi  
- Bukurshkrimin 
- Rregullat e pёrdorit tё zanores /ё/ 
- Rregullat e përdorimit tё shkronjes se madhe 
- Shumësi i emrit 
- Kategorit gramatikore tё emrit, foljes dhe mbiemrit. 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 



Universiteti i Prizrenit “Ukshin Hoti”                                
Raporti i vetëvlerësimit 

2013 

 

- 24 - 
 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

I.Anastas Dodi, Fonetika e gjuhes se sotme shqipe, Tiranë, 1983 

2.Rami memushaj , Shqipja Standarde , Tirane, 2004 

3Jani Thomaj , Leksikologjia e gjuhes shqipe, Tirane, 1984 

4.ASHSH, Gramatika e gjuhes shqipe, I, II, Tirane, 2001 

5.Fjalor drejtshkrimor i gjuhes shqipe, Tirane, 1976 

6.Fj alori i gjuhes se sotme shqipe, Tirane, 1984 

7.Rregullat e pikesimit ne gjuhen letrare shqipe, Tirane, 1981 

8.Remzi Nesimi, Gramatika e gjuhes shqipe, Shkup, 1997 

 

S1 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Zymer Neziri & Ass.Xhevahire Topanica 

No Lënda: Letërsi popullore  

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i parë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Kursi i Letërsisë popullore ka për qëllim informim dhe studimin 
e folklorit, apo virtyteve tradicionale shqiptare. Letërsia 
popullore si lëndë obligative ka detyra shumë të rëndësishme jo 
vetëm paraqitjen dhe rëndësinë e këngës, dokeve, zakoneve dhe 
traditës shqiptare, por edhe të atyre popujve fqinje, të cilët 
shpeshherë kanë elemente të përafërta tradicionale. 
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Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Kёngёt popullore 
- Doket 
- Zakonet 
- Veshjen 
- Muji dhe Halili 

 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

V. Bala, Çështje të historisë së letërsisë shqipe, Korçë, 
1955.   

G. Dara, Këngët e sprasme të Balës, Tiranë, 1951. 

Q. Haxhihasani, Naimi dhe folklori, Tiranë, 1972. 
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S1 

Mësimdhënësi:  Prof.Dr. Asllan Hamiti 

No Lënda: Kulturë gjuhe 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i parë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 6 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Duke përvetësuar materien e këtij kursi, studentet do ta 
zotërojnë në masën e duhur shqipen standarde për ta ligjëruar 
dhe për ta shkruar sa me mire që të jetë e mundur. Do ta 
pasurojnë fjalorin dhe shprehjen e tyre me leksema dhe me 
përfigurime të reja. Do të fitojnë njohuri të karakterit teorik dhe 
praktik për shkencën e gjuhësisë në përgjithësi. Pa dyshim, 
përvetësimi i kësaj lëndë gjithsesi do të jetë ndihmesa me e 
sigurt edhe zotërimin e lëndëve të tjera gjatë terë studimeve. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Njohin drejtshkrimi  
- Bukurshkrimin 
- Rregullat e pёrdorit tё zanores /ё/ 
- Rregullat e përdorimit tё shkronjes se madhe 
- Shumësi i emrit 
- Kategorit gramatikore tё emrit, foljes dhe mbiemrit. 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 
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 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

I.Anastas Dodi, Fonetika e gjuhes se sotme shqipe, Tiranë, 1983 

2.Rami memushaj , Shqipja Standarde , Tirane, 2004 

3Jani Thomaj , Leksikologjia e gjuhes shqipe, Tirane, 1984 

4.ASHSH, Gramatika e gjuhes shqipe, I, II, Tirane, 2001 

5.Fjalor drejtshkrimor i gjuhes shqipe, Tirane, 1976 

6.Fj alori i gjuhes se sotme shqipe, Tirane, 1984 

7.Rregullat e pikesimit ne gjuhen letrare shqipe, Tirane, 1981 

8.Remzi Nesimi, Gramatika e gjuhes shqipe, Shkup, 1997 

 

 

S1 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr.Shukrane Germizaj 

No Lënda: Gjuhë angleze I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i parë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  
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6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Gjuha angleze I  ka për qëllim që t'i zhvillojë aftësitë receptive 
dhe produktive të studentëve, si dhe t'i integrojë ato duke u 
fokusuar veçmas në se cilën shkathtësi. Përveç strategjive dhe 
teknikave të nevojshme për zhvillimin e shkathtësive gjuhësore 
(t dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të shkruarit) kjo lëndë do 
të nxisë zhvillimin e shkathtësive studimore dhe mësimore të 
studentëve. Përveç kësaj, strukturat dhe fjalori do të 
inkorporohen në aktivitetet komunikatave që ndërmerren në 
kuadër të kësaj lënde, duke u përqendruar në radhe të parë në 
përdorim e jo në trajta. Komponentë shtese e kësaj lëndë është 
edhe zhvillimi i aftësisë se studentëve për përdorimin e 
burimeve dhe literaturës përkatëse me qëllim të përmirësimit të 
shkathtësive të tyre mësimore dhe studimore. Kursi do t'i shpie 
studentët nga niveli gjuhësor të përparuar.   

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Tё komunikojnë  
- Tё shkruajnë 
- Tё vlerёsojnё 
- Tё studiojnë dhe hulumtojnë  
- Dinё bazёn e rregullave gramatikore 
- Njohin foljet ndihmese 
- Njohin Mbiermemrat 
- Emrat 
- Pёrgjithёsisht komunikojnë nё gjuhёn angleze  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
 

Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 
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50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Literatura 

I.Cunningham, Sarah & Peter Moor, Cutting Edge - Pre-
intermediate, Student's book, PearsonILongman 

2.Cunningham, Sarah & Peter Moor, Cutting Edge - Pre-
intermediate, Workbook, PearsonlLongman 

Class CDs 

3. Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr, Inside out, Pre-
intermediate, Student' s books, Macmillan 

(American English version) 

4.Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr, Inside out, Pre-
intermediate, Workbook, Macmillan (American 

English version) 

5.Class CDs  

6.Paul Davis, Barbara Garside and Mario Rinvolucri, Ways of 
Doing, 

Cambridge University Press 

7.Stuart Redman, English Vocabulary in Use, Cambridge 
University Press 

8.Joanne Collie and Stephen Slater, Cambridge skills for Fluency, 
Listening 1 , CUP 

9.Joanne Collie and Stephen Slater, Cambridge skills for Fluency, 
Speaking 1 , CUP 

10.Simon Greenhall and Diane Pye, Cambridge skills for Fluency, 
Reading 1 , CUP 

11.Andrew Littlejohn, Cambridge skills for Fluency, Writing 1 , 
CUP 
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S2 

Mësimdhënësi:  Prof.Dr. Asllan Hamiti 

No Lënda: Fonetikë 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i dytë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 (pesë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Ky kurs ka për qëllim të mësuarit dhe studiuarit kryesisht të 
sistemit fonetik dhe fonologjik dhe veçanërisht variante e 
ndryshme të  zanorëve dhe bashkëtingëllorëve të shqipes.  
Variante ndërmjet dy dialekteve të shqipes dhe të nëndialekteve 
të tyre do të jenë detyra dhe qëllimi thelbësor i kursit të 
Fonetikës.  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
- Njohi zanorёt 
- Variacionet e zanorёve 
- Bashkёtingёlloret dhe variacionet e tyre 
- Krasis 
- Apofonin 
- Metafonin 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  
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Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

I.Anastas Dodi, Fonetika e gjuhes se sotme shqipe, Tirane, 1 983 

2.Rami memushaj , Shqipja Standarde , Tirane, 2004 

3Jani Thomaj , Leksikologjia e gjuhes shqipe, Tirane, 1984 

4.ASHSH, Gramatika e gjuhes shqipe, I, II, Tirane, 2001 

5.Fjalor drejtshkrimor i gjuhes shqipe, Tirane, 1976 

6.Fj alori i gjuhes se sotme shqipe, Tirane, 1984 

7.Rregullat e pikesimit ne gjuhen letrare shqipe, Tirane, 1981 

8.Remzi Nesimi, Gramatika e gjuhes shqipe, Shkup, 1997 
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S2 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Rifat Ismajli 

No Lënda: Teori e letërsisë 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i dytë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Kursi ka për qëllim që studenti të zhvillon dijen teorike dhe 
praktike të analizave, krijimeve kreative dhe krijimin individual 
të dijes për tekste letrare të parë dhe vlerësuar nga 
këndvështrimi letrar, analizues, kritikues. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

-  Vështrim kritikues 
- Analizues 
- Kreativ 
- Vetëkrijues 
- Analizë teorike dhe praktike 
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7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Zherar Zhenet, Figura, Prishtinë, 1985 

Zejnulla Rrahmeni, Teori e letërsisë, Prishtinë, 20 

Sabri Hamiti, Letërsia modene shqipe, Prishtinë, 2000 

F. Dado, Teoria e veprave letrare, Poetika, Tiranë, 2006 

R. Qosja, Historia e letërsisë shqipe – Romantizmi I, II, III, 
Prishtinë, 1984 
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S2 

Mësimdhënësi: Prof. Asoc. Dr. Ismet Osmani 

No Lënda: Lexim dhe interpretim 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i dytë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 4 (katër)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Qëllimi i kursit është që t’i parapërgatit studentët për të lexuar, 
studiuar dhe interpretuar në nivel të standardit të lejuar. Ky kurs 
parapërgatit t’i orienton në rrugën e duhen për interpretim të 
shkëlqyer, i cili ndërtohet nga leximi i kuptueshëm.    

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Lexojnë drejt 
- Studiojnë dhe interpretojnë me korrektësi  
- Mendojnë dhe kritikojnë 
- Krijon dhe interpretojnë  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  
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8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Z. Rrahmani, Teori i  letërsisë, Prishtinë, 2003. 

V. Bala, Çështje të historisë së letërsisë shqipe, Korçë, 
1955.   

G. Dara, Këngët e sprasme të Balës, Tiranë, 1951. 

Q. Haxhihasani, Naimi dhe folklori, Tiranë, 1972. 
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S2 

Mësimdhënësi: Prof.Dr. Ajten Qamilaj & Ass.Xhevahire Topanica 

No Lënda: Letërsi për fëmijë 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i dytë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 4 (katër)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Letërsia për fëmijë dallon nga letërsia për të rritur shkaku i 
shtresave të theksuara psikologjike e pedagogjike të natyrës se 
saj. Kursi ka për qëllim studimin dhe funksionin e lojës, humorit, 
fantastikës, humanizmit, spontanitetit etj., të cilat përbëjnë 
boshtin thelbësor të lëndës. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

-  Loja  
- Humori 
- Fantastika 
- Humanizmi  
- Satira  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 
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9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

 

A. Bishqemi, Letërsi botërore për fëmijë, Elbasan, 1999. 
A. Deva, Romani ynë për fëmijë, Prishtinë, 1977. 

A. Deva, Poezia shqipe për fëmijë, Prishtinë, 1982. 

B. Dedaj, Burimet e letërsisë shqipe për fëmijë, Prishtinë, 
1978. 
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S2 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Adem Zejnullahu & Ass.Xhevahire Topanica 

No Lënda: Folklor dhe etnologji 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i dytë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi:    

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Kursi i Folklorit dhe Etnologjisë është vazhdimi i detyrave, 
qëllimeve të Letërsisë popullore dhe ka për qëllim informim dhe 
studimin e folklorit dhe etnologjisë në përgjithësi dhe në veçanti 
duke pasuruar vlerat tradicionale të popullit tonë. Letërsia 
popullore dhe folklori ka një rëndësi të veçantë për ruajtjen dhe 
pasurimin e folklorit shqiptar. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Kёngёt popullore 
- Doket 
- Zakonet 
- Veshjen 
- Muji dhe Halili 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 
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01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

V. Bala, Çështje të historisë së letërsisë shqipe, Korçë, 
1955.   

G. Dara, Këngët e sprasme të Balës, Tiranë, 1951. 

Q. Haxhihasani, Naimi dhe folklori, Tiranë, 1972. 
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S2 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr.Shukrane Germizaj 

No Lënda: Gjuhë angleze II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i dytë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Gjuha angleze II është kurs që vjen pas Gjuhës angleze I. Qëllimi 
kryesor është që të mbështetet në aftësitë gjuhësore të fituara 
në kursin paraprak dhe t'i zhvilloje ato me tej . Rrjedhimisht, 
përqendrimi primar do të jetë në shkathtësitë e integruara dhe 
në të vërtet duke i përfshirë këtu edhe shkathtësitë receptive 
dhe produktive. 

Zhvillimi i shkathtësive do të mbështetet në përmbajtjen 
tematike që është në sferën e interesimit të studentëve që 
njëkohësisht është edhe informative dhe arsimore. Këto janë të 
përfshira në literaturën primare; megjithatë studentët do të 
inkurajohen që të hulumtojnë dhe t'i kontribuojnë kursit duke 
sjellur material gjuhësor që do ta ndajnë me koleget e tyre. Kursi 
do t'i shpie studentët nga niveli gjuhësor elementar deri të ai më 
i avancuar.   

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Tё komunikojnë  
- Tё shkruajnë 
- Tё vlerёsojnё 
- Tё studiojnë dhe hulumtojnë  
- Dinё bazёn e rregullave gramatikore 
- Njohin foljet ndihmese 
- Njohin Mbiermemrat 
- Emrat 
- Pёrgjithёsisht komunikojnë nё gjuhёn angleze  
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7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Literatura 

I.Cunningham, Sarah & Peter Moor, Cutting Edge - Pre-
intermediate, Student's book, PearsonILongman 

2.Cunningham, Sarah & Peter Moor, Cutting Edge - Pre-
intermediate, Workbook, PearsonlLongman 

Class CDs 

3. Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr, Inside out, Pre-
intermediate, Student' s books, Macmillan 

(American English version) 

4.Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr, Inside out, Pre-
intermediate, Workbook, Macmillan (American 

English version) 

5.Class CDs  

6.Paul Davis, Barbara Garside and Mario Rinvolucri, Ways of 
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Doing, 

Cambridge University Press 

7.Stuart Redman, English Vocabulary in Use, Cambridge 
University Press 

8.Joanne Collie and Stephen Slater, Cambridge skills for Fluency, 
Listening 1 , CUP 

9.Joanne Collie and Stephen Slater, Cambridge skills for Fluency, 
Speaking 1 , CUP 

10.Simon Greenhall and Diane Pye, Cambridge skills for Fluency, 
Reading 1 , CUP 

11.Andrew Littlejohn, Cambridge skills for Fluency, Writing 1 , 
CUP 
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S3 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr.Shkelqim Millaku 

No Lënda: Morfologji I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i tretë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Kursi do t’iu ndihmojë studentëve për të shkruar drejt dhe 
saktë, njohur, shprehur dhe menduar në nivel akademik për 
pjesët e ndryshueshme dhe të pandryshueshme të ligjëratës. 
Nga ky kurs, studentët parapërgatiten për të hyrë në karrierën e 
tyre, e cila do të jetë e kompletuar, profesionalisht pasi që 
studenti ka arritur objektivat e qëllimit të lëndës së morfologjisë. 
Kursi do të përfshijë mësime teorike dhe praktike. Ai do të 
përfshijë shkrimin dhe leximin e punimeve, prezantimeve me 
shkrim gjatë orëve mësimore dhe detyrave hulumtuese në 
shtëpi. Qëllimi i lëndës është që ta informon studentin për 
mundësin e studimit të fjalës, i cili, ofron studim bërthamë për 
morfologjinë dhe për profesionin e tyre.   

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 

 t’i shkruajnë dhe shqiptojnë drejt sipas normave të 
kodifikuara fjalët, fjalitë dhe trajtat e ndryshme të tyre; 

 të aftësohen dhe t’i vërejnë (korrigjojnë) gabimet 
drejtshkrimore në tekste; 

 t’i përdorin drejt emrat në shquarsi dhe pashquarsi, 
njëjës dhe shumës; mbiemrin; foljen, ndajfoljen, 
numërori; përemri; parafjalën; lidhëzën; pjesëzën dhe 
pasthirrmën.  

Interpretimi dhe argumentimi i studimeve të pavarura.  
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7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Mahir Domi, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002. 

Musa Nushi, Gramatika e sotme shqipe I, Gjakovë, 1998. 

Latif Mulaku, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, Prishtinë, 
2002. 

Ali Jashari, Gramatika e gjuhës shqipe 1, Korçë, 2003.   

Ali Jashari & Bahtiar Kryeziu,Gjuhë amtare, Prishtinë, 2010. 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e 
gjuhës shqipe, Prishtinë, 1998.   

Kristaq Cipo, Gramatika shqipe, Tiranë, 1949. 

Shaban Demiraj, Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, Tiranë, 
1975. Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976. 
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S3 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Myrvete Dreshaj Baliu 

No Lënda: Histori e letërsisë shqipe I –Romantizëm  

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i tretë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Ky kurs synon të bëjë sintezën shkencore të rezultateve që janë 
arritur nga studimet e deritanishme historike letrare. Përpjekja e 
parë me rëndësi për të dhënë rrugën historike të zhvillimit të 
historisë se letërsisë shqiptare. Ky kurs ka për qëllim studimin e 
letërsisë shqiptare të Rilindjes Kombëtare (Romantizmin). 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
-Veprat e Rilindasve 

De Raden, Naimin, Samiun, 

Krijon, analizojnë dhe kritikojnë. 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 
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50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

DH. Shuturiqi, Historia e letërsisë shqipe të Rilindjes, Tiranë, 
1949. 

R. Qosja, Historia e letërsisë shqiptare I, II, III, Prishtinë, 
1984.  

De Rada, Poezia shqipe të shek. XV, Tiranë, 1956. 

 

S3 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Flamur Shala & Rijete Simitciu 

No Lënda: Leksikologji 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i tretë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Në këtë kurs studentët do të marrin njohuri të reja duke i 
zgjeruar njohuritë e tyre paraprake nga lëndët e studiuara si 
profesionale dhe ato plotësuese, përkitazi me organizimin e 
tekstit apo teksteve shkencore, letrare dhe atyre 
parauniversitare apo shkollore. Objekti i studimit të 
leksikologjisë dhe metodologjia e mësimdhënies të saj do të jetë 
interaktive dhe praktikuese ndërmjet studimit të thellë shkencor 
dhe atij praktik, hulumtues nga tekstet e ndryshme shkollore për 
ciklin e ulët mësimor, për të cilën program studentët 
parapërgatiten për të hyrë në fushën e mësimdhënies. Studimi, 
prezantimi dhe ligjërimi do të mbështetët në klasifikimin e 
kuptimit dhe ndërtimit të fjalëve. Përgjithësisht duke filluar nga 
ajo e kombinuar, në grupe dhe varësisht nga lloji i ligjëratës do 
t’i organizojmë dhe ligjërojmë planin dhe programin e 
leksikologjisë, si duke përfshirë: shpjegim – sqarim, ushtrime, 
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analiza tekstore e shkencore, diskutime, punë në grupe, 
demonstrim dhe interpretim, shtruarje e shqyrtim idesh, 
hartime dhe hulumtime krijuese,  seminar etj. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
- Sinonimet 
- Antonimet 
- Polisemia 
- Kompozitat 
- Llojet e fjalorëve 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

1. Jani Thomai, Leksikologjia e gjuhës shqipe, Tiranë, 2006. 
2. Androkli Kostallari (...), Studime mbi leksikun dhe mbi 

formimin e fjalëve në gjuhën shqipe, I, II, III, Tiranë, 
1972. 

3. Shefkije Islamaj, Çështje të sinonimisë në gjuhën shqipe, 
Prishtinë, 1985. 

4. Shkëlqim Millaku, Studime gjuhësore I (Kompozitat), 
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Prishtinë, 2011. 
5. Ibrahim Goci, Antonimet e gjuhës së sotme shqipe, 

Prishtinë, 1985. 
6. Jani Thomaj, Leksiku dialektor e krahinor në shqipen e 

sotme, Tiranë, 2001. 
7. Mehmet Halimi, Çështje fjalëformimi në gjuhën shqipe, 

Prishtinë, 1996.   
A. Kostallari, Parimet themelore për hartimin e “Fjalorit të 
gjuhës shqipe”, SF, 1968, 

 

S3 

Mësimdhënësi:  Xhevahire Topanica 

No Lënda: Shkrim akademik 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i tretë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Qëllimi i kursit është për përvetësimin e përdorimi të drejtë të 
drejtshkrimit të zanoreve; drejtshkrimit të bashkëtingëlloreve, 
drejtshkrimi i grupeve zanore, drejtshkrimi i grupeve të 
bashkëtingëlloreve, drejtshkrimi i fjalëve me prejardhje të huaj 
dhe emrat e përveçëm, drejtshkrimi i shumësit të emrave dhe të 
mbiemrave, shkrimi i nyjës së përparme, përdorimi i shkronjës 
se madhe, përdorimi i shenjave të pikësimit etj. Nga studimi i 
këtyre objektivave, studenti mund të jetë i gatshëm për të 
shkruar bukur, drejt dhe rrjedhshëm në çdo fushë studimi. 

Qëllimi i dytë thelbësor është parapërgatitja për punën e parë 
shkencore si seminar dhe hulumtime të pavarura. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Llojet e shkrimeve 
- Ese 
- Seminari  
- Hulumtimi 
- Prezantimi 
- Shkrime standarde 
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- Stili artistik 
- Stili akademik 
- Redaktuar 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

1. Umbero EKO, Si shkruaj, Prishtinë, AIKD, 2003 /përktheu: 
Vehbi Miftari. 

2. Tri vepra (romane) obliguese të përzgjedhura nga 
studenti (Ismajl Kadare) 

3. Tri vepra të autorëve të huaj (romane) të përzgjedhura 
nga studenti (anglisht). 

4. ABC of Esse. Academic Writing. www. 
academic.writing,com 

5. Umberto Eko, Si bëhet një punim diplome. Përktheu dr. 
Kristina Jorgaqi, Botime “Përpjekja”, Tiranë, 1997. 

6.  Laurence Behrens and Leonard Rosen,  Writing and 
Reading, Across the Curriculum, United States, seventh 
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edition (2006!).  
7. Drejtshkrimi i gjuhës shqipe, “Rilindja”, Prishtinë, 1975.  

 

S3 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr.Ismet Osmani 

No Lënda: Teori e përkthimit 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i tretë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Kursi ka për qëllim zhvillimin e njohurive bazike dhe detyrat 
thelbësore për t’i studiuar rregullat e teorisë se përkthimit. 
Modelet apo veçoritë dhe rëndësia e përkthimit do të jetë 
mundësia orientuese e teorisë dhe praktikës se teorisë se 
përkthimit. Llojet dhe funksioni i përkthimit si për gjuhësinë, 
gjithashtu edhe për letërsinë do të jetë thelbësor dhe orientues 
për studimin e teorisë se përkthimit.  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
- Interpretojnё 
- Pёrkthejne 
- Krijoni 
- Analizojnё 
- Modelet e përkthimeve 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 Vlerësimi dhe notimi 
 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 
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  Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Sh. Germizaj, Teori përkthimi, Prishtine, 2008 

Solari Milovoj, Teoria e letërsisë, Prishtinë, 1978. 

Bajram Krasniqi, Letërsia dhe vetëdija historike, Prishtinë, 1984.  

 

S3 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr.Shukrane Germizaj 

No Lënda: Gjuhë angleze III 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i dytë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

  Gjuha angleze 3 ka për qëllim që t'i zhvillojë  aftësitë receptive 
dhe produktive të studentëve dhe t'i integrojë ato duke u 
përqendruar gjithashtu në se cilën shkathtësi veçmas. Përveç 
strategjive dhe teknikave të nevojshme për zhvillimin e 
shkathtësive gjuhësore (të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të 
shkruarit) kjo lëndë do të nxit zhvillimin e shkathtësive 
studimore dhe mësimore të studentëve. Për strukturat dhe 
fjalorin e gjuhës do të inkorporohen në aktivitetet që 
ndërmerren në kuadër të kësaj lëndë duke u fokusuar në radhë 
të parë në përdorim e jo në trajta. Komponentët shtesë e kësaj 
lënde është zhvillimi i aftësisë se studentëve për përdorimin e 
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teknologjisë informative kompjuteristike, si burim esencial për 
kërkime shkencore dhe procesin mësimor. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Tё komunikojnë  
- Tё shkruajnë 
- Tё vlerёsojnё 
- Tё studiojnë dhe hulumtojnë  
- Dinё bazёn e rregullave gramatikore 
- Njohin foljet ndihmese 
- Njohin Mbiemrat 
- Emrat 
- Pёrgjithёsisht komunikojnë nё gjuhёn angleze  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Literatura 

I.Cunningham, Sarah & Peter Moor, Cutting Edge - Pre-
intermediate, Student's book, PearsonILongman 

2.Cunningham, Sarah & Peter Moor, Cutting Edge - Pre-
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intermediate, Workbook, PearsonlLongman 

Class CDs 

3. Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr, Inside out, Pre-
intermediate, Student' s books, Macmillan 

(American English version) 

4.Sue Kay, Vaughan Jones & Philip Kerr, Inside out, Pre-
intermediate, Workbook, Macmillan (American 

English version) 

5.Class CDs  

6.Paul Davis, Barbara Garside and Mario Rinvolucri, Ways of 
Doing, 

Cambridge University Press 

7.Stuart Redman, English Vocabulary in Use, Cambridge 
University Press 

8.Joanne Collie and Stephen Slater, Cambridge skills for Fluency, 
Listening 1 , CUP 

9.Joanne Collie and Stephen Slater, Cambridge skills for Fluency, 
Speaking 1 , CUP 

10.Simon Greenhall and Diane Pye, Cambridge skills for Fluency, 
Reading 1 , CUP 

11.Andrew Littlejohn, Cambridge skills for Fluency, Writing 1 , 
CUP 

 

S4 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr.Shkelqim Millaku 

No Lënda: Morfologji II 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i katër 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 
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5 Kredi: 5  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Kursi është vazhdim i lëndës Morfologji I dhe do t’iu ndihmojë 
studentëve për të shkruar drejt dhe saktë, njohur, shprehur dhe 
menduar në nivel akademik për pjesët e ndryshueshme dhe të 
pandryshueshme të ligjëratës. Nga ky kurs, studentët 
parapërgatiten për të hyrë në karrierën e tyre, e cila do të jetë e 
kompletuar, profesionalisht pasi që studenti ka arritur objektivat 
e qëllimit të lëndës së morfologjisë. Kursi do të përfshijë mësime 
teorike dhe praktike. Ai do të përfshijë shkrimin dhe leximin e 
punimeve, prezantimeve me shkrim gjatë orëve mësimore dhe 
detyrave hulumtuese në shtëpi. 

Qëllimi i lëndës është që ta informon studentin për mundësin e 
studimit të fjalës, i cili, ofron studim bërthamë për morfologjinë 
dhe për profesionin e tyre.     

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

 t’i shkruajnë dhe shqiptojnë drejt sipas normave të 
kodifikuara fjalët, fjalitë dhe trajtat e ndryshme të tyre; 

 të aftësohen dhe t’i vërejnë (korrigjojnë) gabimet 
drejtshkrimore në tekste; 

 t’i përdorin drejt emrat në shquarsi dhe pashquarsi, 
njëjës dhe shumës; mbiemrin; foljen, ndajfoljen, 
numërori; përemri; parafjalën; lidhëzën; pjesëzën dhe 
pasthirrmën.  

Interpretimi dhe argumentimi i studimeve të pavarura.  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 
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50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Mahir Domi, Gramatika e gjuhës shqipe I, Tiranë, 2002. 

Musa Nushi, Gramatika e sotme shqipe I, Gjakovë, 1998. 

Latif Mulaku, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, Prishtinë, 
2002. 

Ali Jashari, Gramatika e gjuhës shqipe 1, Korçë, 2003.   

Ali Jashari & Bahtiar Kryeziu,Gjuhë amtare, Prishtinë, 2010. 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënësit e 
gjuhës shqipe, Prishtinë, 1998.   

Kristaq Cipo, Gramatika shqipe, Tiranë, 1949. 

Shaban Demiraj, Sistemi i lakimit në gjuhën shqipe, Tiranë, 
1975. Eqrem Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1976. 

 

S 4 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Myrvete Dreshaj Baliu 

No Lënda: Histori e letërsisë shqipe II –Romantizëm 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i katër 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Ky kurs synon të bëjë sintezën shkencore të rezultateve që janë 
arritur nga studimet e deritanishme historike letrare. Përpjekja e 
parë me rëndësi për të dhënë rrugën historike të zhvillimit të 
historisë se letërsisë shqiptare. Ky kurs ka për qëllim studimin e 
letërsisë shqiptare të Rilindjes Kombëtare (Romantizmin). 
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Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

-Veprat e Rilindasve 

De Raden, Naimin, Samiun, 

Krijon, analizojnë dhe kritikojnë. 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

DH. Shuturiqi, Historia e letërsisë shqipe të Rilindjes, Tiranë, 
1949. 

R. Qosja, Historia e letërsisë shqiptare I, II, III, Prishtinë, 
1984.  

De Rada, Poezia shqipe të shek. XV, Tiranë, 1956. 

 

S4 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Diter Nehring 
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No Lënda: Gjuhësi ballkanike 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i katër 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Gjuhësia ballkanike si kurs i cili trajton studimet gjuhësore në 
shtrirjen gjeografike të Ballkanit. Si studim objektive ka 
fenomenet dhe elementet gjuhësore të gjuhëve që fliten në 
Ballkan dhe me theks të veçantë krahasimi i shqipes ndërmjet 
fenomeneve ballkanike dhe atyre indoevropiane. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Dukurit gjuhёsore ballkanike 
- Nyja 
- Do tё 
- Paskajoren 
- Strukturёn e fjalive 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 
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81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

E. Çabej, Studime gjuhësore III, Prishtinë, 1974.   

Sh. Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 

Robert Robins, Historia e gjuhësisë, Tiranë, 2007. 

Sapir, E. Language, New York, 1921. 

Sosyr, F. dë, Kursi i gjuhësisë se përgjithshme, Prishtinë, 1977. 

 

 

 

 

 

S4 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Ragip Mulaku 

No Lënda: Filozofi e gjuhës dhe qytetërimi latin 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i katër 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Rëndësia dhe dallimet filozofike ndërmjet qytetërimeve të 
lashta pellazgo-iliro shqiptare dhe atyre greke dhe latine qe dhe 
do të jetë i rëndësishëm për t’i parë raportet dhe dallimet 
ndërmjet tyre. Këto objektiva studimore dhe ato kultura të 
popujve që janë të dëshmuara me vonë do t’i paraqes kursi në i 
filozofisë se gjuhës dhe qytetërimit latin. 
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Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Gjuha pellazge 
- Ilirishtja 
- Shqipja para dokumentimit 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Muharrem Cerabregu, Gjeo dhe Hartolinguistika, Prishtinë, 
1989. 

Mark Tirta, Etnologjia e përgjithshme, Tiranë, 2001. 

Sh. Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 

Robert Robins, Historia e gjuhësisë, Tiranë, 2007. 

 

S4 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr.Rifat Ismajli  

No Lënda: Letërsi krahasimtare 
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1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i katër 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Periodizimi i letërsisë shqipe prej fillimeve të Rilindjes e deri në 
vitin kur është shkruar poezia, proza, drame etj., do të jetë 
qëllimi i krahasimit të krijimtarisë se brendshme të autorëve 
vendor dhe të huaj. Periodizimi letërsisë dhe krahasimi i saj 
është një prej çështjeve themelore dhe mjaft e rëndësishme për 
të krahasuar në dy rrafsh kryesore në atë të diakronisë dhe 
sinkronisë dhe njëherazi krahasimi i krijimeve shqiptare dhe 
atyre të huaj. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Sinkronin 
- Diakroninë 
- Letërsinë shqiptare dhe ajo ballkanike 
- Evropiane 
- Botërore 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 
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71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Rexhep Qosja, Prej letërsisë romantike deri të letërsia moderne, 
Tetovë, 2007. 

Bashkim Kucuku, Letërsi bashkëkohore shqiptare, Tiranë, 2001. 

Sabri Hamiti, Letërsi moderne shqipe, Prishtinë, 2000 

 

 

S IV 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr.Shukrane Germizaj 

No Lënda: Gjuhë angleze IV 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i katër 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 3 (gjatë)  

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Kursi Gjuha angleze 4 ka për qëllim zhvillimin e aftësive 
receptive dhe produktive të studentëve, si dhe t'i integroje atë 
duke u fokusuar gjithashtu në se cilën shkathtësi. Përveç 
strategjive dhe teknikave të nevojshme për zhvillimin e 
shkathtësive gjuhësore (të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit dhe të 
shkruarit) kjo lëndë do të nxisë zhvillimin e shkathtësive 
studimore dhe mësimore të studentëve. Përveç kësaj, strukturat 
dhe fjalori do të inkorporohen ne aktivitetet komunikatave që 
ndërmerren në kuadër të kësaj lëndë, duke u përqendruar në 
radhe të parë në përdorim e jo në trajta. Komponentë shtesë e 
kësaj lëndë është edhe zhvillimi i aftësisë se studentëve për 
përdorimin e informatave dhe teknologjinë kompjuteristike për 
hulumtime dhe për qëllime studimore. Kursi do t'i shpie 
studentët nga niveli gjuhësor CI ne C2 1 te CEFR-se. 
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Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Tё komunikojnë  
- Tё shkruajnë 
- Tё vlerёsojnё 
- Tё studiojnë dhe hulumtojnë  
- Dinё bazёn e rregullave gramatikore 
- Njohin foljet ndihmese 
- Njohin Mbiemrat 
- Emrat 
- Pёrgjithёsisht komunikojnë nё gjuhёn angleze  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

I.Personal collection of materials 

2.Textbooks of advanced level and post advanced level 

3.Selection of academic texts 

4.Selection of lCT based materials 

5.Relevant websites dedicated to English as a second/foreign 
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language 

6.Lynch,T.( 1 983). Study Listening. Cambridge: CUP 

7.Lynch,T. & Anderson,K.( 1 992).Study speaking. Cambridge:CUP 

8.Barnet, Sylvan ( 1 998). Critical Thinking, Reading & Writing: A 
brief Guide to Argument. Bedford 

Books. 

9.PeckJ.&Coyle.M.(1 999). The Student's guide to writing. 
Palgrave 

 

S5 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Ekrem Kryezi 

No Lënda: Historia e letërsisë shqipe - Realizëm 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i pestë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

 Letërsia moderne e fundit të shekullit nëntëmbëdhjetë 
dhe fillimit të shekullit njëzet lidhet me fenomenet 
bashkëkohore duke tejkaluar traditën për të krijuar forma 
të reja me ndjeshmëri të re. Letërsia moderne shqipe nis 
në agun e shekullit njëzet dhe lidhet me autorët që vijnë 
mbas Naimit, i cili e kurorëzon letërsinë romantike 
shqiptare.  

Në këtë rrjedhë studiohet e kaluara e gjinive letrare si të 
poezisë, prozës, dramës etj., dhe studimi apo kultivimi i 
tyre në periudhën realiste.  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

-  
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7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

DH. Shuturiqi, Historia e letërsisë shqipe të Rilindjes, Tiranë, 
1949. 

R. Qosja, Historia e letërsisë shqiptare I, II, III, Prishtinë, 1984.  

De Rada, Poezia shqipe të shek. XV, Tiranë, 1956. 

Rexhep Qosja, Prej letërsisë romantike deri të letërsia moderne, 
Tetovë, 2007. 

Bashkim Kucuku, Letërsi bashkëkohore shqiptare, Tiranë, 2001. 

Sabri Hamiti, Letërsi moderne shqipe, Prishtinë, 2000. 

 

 

S5 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Shkelqim Millaku 
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No Lënda: Sintaksë e gjuhës shqipe I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i pestë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Në këtë kurs studentët do të marrin njohuri të reja, duke i 
zgjeruar njohuritë e tyre paraprake, (nga fonetika, 
leksikologjia dhe morfologjia) përkitazi me organizimin e 
tekstit apo teksteve shkencore dhe atyre shkollore. 
Objekti i studimit të sintaksës dhe metodologjia e 
mësimdhënies se saj do të jetë interaktive dhe praktikuese 
ndërmjet studimit të thellë shkencor dhe atij praktik nga 
tekstet shkollore për ciklin e ulët mësimor. Studimi, 
prezantimi dhe ligjërimi do të mbështetët në klasifikimin e 
togfjalëshave, klasifikimin dhe llojet e fjalive për nga 
struktura e tyre, modaliteti etj., gjymtyrët kryesore dhe 
gjymtyrët plotësuese të fjalisë.  Gjithashtu, studentët do 
t‘i thellojnë njohuritë e tyre edhe në fushën e klasifikimit 
dhe të llojeve të fjalisë së përbërë (fjalitë e 
bashkërenditura dhe fjalitë e nënrenditura). Studim 
thelbësor do të kenë teorinë dhe modelin praktik të 
praktikumit të fjalëve në renditjen dhe funksionin e  tyre 
në fjali. Analiza sintaksore e fjalive, puna në grupe, 
krahasimi dhe gjenerimi i njohurive, por edhe i zhvillimit 
të tyre kryesisht me shembuj nga tekstet parauniversitare 
dhe universitare të gjuhës shqipe, të cilat do të jenë 
detyrat thelbësore për studentët dhe për realizimin e 
lëndës Gjuhë amtare – sintaksë Qëllimi i kursit të Gjuhës 
amtare (shqipe) I, sintaksë është që studentët: T’i 
thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e 
gjuhësisë në përgjithësi dhe të funksionit sintaksore të 
tekstit (sintaksës) shkollore në veçanti. Të njihen 
paraprakisht fjalët fono-morfologjikisht në koncept teorik 
dhe praktik (përmes formave apo modeleve të ndryshme 
të ushtrimeve) në mënyrë që t’i dallojnë togfjalëshat nga 
fjalitë; fjalitë e thjeshta nga fjalitë e përbëra; gjymtyrët 
kryesore nga ato plotësuese, si dhe problemet e tjera që i 
shtron sintaksa; Të fitojnë aftësi për të dalluar trajtat dhe 
format normative nga ato që nuk janë normative në 
ligjërimin e folur dhe në të shkruar, në mënyrë që t’i 
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zbatojnë këto aftësi në të ardhmen në punën dhe 
ligjërimet e tyre para nxënëseve  të ciklit të ulët, të 
shkollës fillore.  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Llojet e fjalive 
- Kryefjalen 
- Kallezuesin 
- Kundrinen 
- Rrethanorin  
- Percaktorin 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Mehmet Çeliku, Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 1997 

Spiro Floqi, Mahir Domi (...), Gramatika e gjuhës së sotme 
letrare shqipe, Prishtinë, 1991 

Georgio Graffi, Sintaksa, Tiranë, 2003 
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Bahri Beci, Gjuhë shqipe 6, Prishtinë, 2012 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënës, 
Prishtinë, 2002 

Ahmet Kelmendi, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, sintaksa, 
Prishtinë, 2002 

Shkelqim Millaku, Strukturat sintaksore (përkthimi i librit 
Chomsky, N. Syntactic Structures, Paris, 1957), Prishtinë, 2011. 

Josif Mita, Hyrje në sintaksën gjenerative, Prishtinë, 2005 

Tafil Kelmendi, Kështjella e sintaksës, Prishtinë, 2006  

 

 

S5 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Sebaudin Cena 

No Lënda: Letërsi botërore 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i pestë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 4 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Qëllimi i këtij kursi është që t’i studiojmë letërsinë 
egjiptiane, arabe, kineze, jarane..., franceze, gjermane 
etj. Ndër letërsitë e vjetra si objektiv studimi të kursit 
letërsi botërore kemi edhe krahasimin e letërsisë se 
vjetër si ajo mesapotonisë. Detyrat dhe qëllimi i këtij 
kursi është që  studentët do të informohen me letërsinë 
botërore duke veçuar  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

-  
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7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Grup autorësh, Histori e letërsisë shqiptare, Prishtinë, 
1989. 

Eskili (525 p.e.s), Prometeu i mbërthyer.     

Sofikliu 497 p.e.s.), Antigona 

Euripidi (480 p.e.s) Medea 

Arsitofani (445 p.e.s) Bretkosat 

Dante Aligeri, Komedi Hyjnore 

Migel Servantes, Don Kishoti. 

W. Shekspiri, Iliada, Odisa,   
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S5 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Flamur Shala 

No Lënda: Dialektologji 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i pestë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 4 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Kursi i dialektologjisë për qëllim studimi e dialekteve dhe 
nëndialekteve të shqipes. Ky kurs e parapërgatit 
studentin për t’u informuar  me variantet e ndryshme 
gjuhësore që ka gjuha shqipe.  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

-  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 
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71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

 J. Gjinari, Dialektologji, Tiranë, 2004 

F. Raka, E folmja e Kaçanikut, Prishtinë, 2007 

Bahri Beci, Gjuhë shqipe 6, Prishtinë, 2012 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënës, 
Prishtinë, 2002 

 

S5 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Hasan Muja 

No Lënda: Metodologji e gjuhës  amtare 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i pestë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 4 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

T’i thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e 
metodologjisë se gjuhës amtare dhe gjuhësisë në 
përgjithësi. Të njihen paraprakisht me mënyrën e 
metodologjisë se mësimdhënies se gjuhës dhe t’i 
praktikojnë fjalët fono-morfologjikisht në konceptin 
praktik (përmes formave të ndryshme të ushtrimeve) në 
mënyrë që t’i dallojnë dhe prezantojnë lirshëm fenomenet 
e ndryshme gjuhësore.Të fitojnë aftësi për të dalluar 
trajtat dhe format normative nga ato që nuk janë 
normative në ligjërimin e folur dhe në të shkruar, në 
mënyrë që t’i zbatojnë këto aftësi në të ardhmen në 
punën dhe ligjërimet e tyre para nxënëseve  të ciklit të 
ulët, të shkollës fillore. 
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Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё 
dijnё: 

- Metodat e ndryshme pёr mёsimdhёnie 
- Informacion teorik 
- Tipat e orëve 
- Plani-programi 
- Puna nё grupe 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

 Bardhyl Musaj, Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues, 
(gjuhë-letërsi për klasën 6-12), Tiranë, 2008.  

Bardhyl Musaj, Metodologji e mësimdhënies, Tiranë, 2003. 

Fisher, R. Teaching Children to Think,UK, 1995.  

Fisher, R. Teaching Children to Learn, UK, 1995. 

Barer, I.M. (1997), The Elements of Teaching, Yale University 
Pres. 

Pajazit Nushi, Të nxënit e lëndëve mësimore dhe zotërimi i 
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tyre, Prishtinë, 1992. 

Sofokli Garo, Mësimdhënie bashkëkohore, Tiranë, 2008. 

Majlinda Nishku, Procesi dhe shkrimet funksionale,  QAD, 
Tiranë, 2004. 

Umberto Eko, Si bëhet një punim diplome. Përktheu dr. 
Kristina Jorgaqi, Botime “Përpjekja”, Tiranë, 1997. 

Eleni karamitri, Arti i mësimdhënies, Tiranë, 2001. 

 

 

 

S5 

Mësimdhënësi:   

No Lënda: Gjuhësi indoevropiane 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i pestë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 4 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Qëllimi i kursit është që t’i paraqes raportet e gjuhëve 
indoevropiane. Gjuha shqipe sipas studiuesve të huaj dhe 
kryesisht gjerman është e sistemuar ndërmjet greqishtes dhe 
latinishtes. Andaj, familja e gjuhëve evropiane dhe raportet apo 
afërsitë e tyre gjuhësore do të studiohen dhe vlerësohen. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinë: 
-  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   
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Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Robert Beekes, Gjuhësi indoevropiane, Paris, 2001. 

E. Çabej, Studime gjuhësore I-VI, Prishtinë, 1974 

Shaban Demiraj, Histori e gjuhës, Tiranë, 2002.  

 

S6 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Shkelqim Millaku 

No Lënda: Sintaksë e gjuhës shqipe I 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i gjashtë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 
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6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Në këtë kurs studentët do t’i vazhdojnë njohurit e tyre 
studimore të lëndës Sintaksë e gjuhës shqipe I dhe do të 
marrin njohuri të reja, duke i zgjeruar njohuritë e tyre 
paraprake, (nga fonetika, leksikologjia dhe morfologjia) 
përkitazi me organizimin e tekstit apo teksteve shkencore 
dhe atyre shkollore. Objekti i studimit të sintaksës dhe 
metodologjia e mësimdhënies se saj do të jetë interaktive 
dhe praktikuese ndërmjet studimit të thellë shkencor dhe 
atij praktik nga tekstet shkollore për ciklin e ulët mësimor. 
Studimi, prezantimi dhe ligjërimi do të mbështetët në 
klasifikimin e togfjalëshave, klasifikimin dhe llojet e fjalive 
për nga struktura e tyre, modaliteti etj., gjymtyrët 
kryesore dhe gjymtyrët plotësuese të fjalisë.  Gjithashtu, 
studentët do t‘i thellojnë njohuritë e tyre edhe në fushën 
e klasifikimit dhe të llojeve të fjalisë së përbërë (fjalitë e 
bashkërenditura dhe fjalitë e nënrenditura). Studim 
thelbësor do të kenë teorinë dhe modelin praktik të 
praktikumit të fjalëve në renditjen dhe funksionin e  tyre 
në fjali. Analiza sintaksore e fjalive, puna në grupe, 
krahasimi dhe gjenerimi i njohurive, por edhe i zhvillimit 
të tyre kryesisht me shembuj nga tekstet parauniversitare 
dhe universitare të gjuhës shqipe, të cilat do të jenë 
detyrat thelbësore për studentët dhe për realizimin e 
lëndës Gjuhë amtare – sintaksë Qëllimi i kursit të Gjuhës 
amtare (shqipe) I, sintaksë është që studentët: T’i 
thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e 
gjuhësisë në përgjithësi dhe të funksionit sintaksore të 
tekstit (sintaksës) shkollore në veçanti. Të njihen 
paraprakisht fjalët fono-morfologjikisht në koncept teorik 
dhe praktik (përmes formave apo modeleve të ndryshme 
të ushtrimeve) në mënyrë që t’i dallojnë togfjalëshat nga 
fjalitë; fjalitë e thjeshta nga fjalitë e përbëra; gjymtyrët 
kryesore nga ato plotësuese, si dhe problemet e tjera që i 
shtron sintaksa; Të fitojnë aftësi për të dalluar trajtat dhe 
format normative nga ato që nuk janë normative në 
ligjërimin e folur dhe në të shkruar, në mënyrë që t’i 
zbatojnë këto aftësi në të ardhmen në punën dhe 
ligjërimet e tyre para nxënëseve  të ciklit të ulët, të 
shkollës fillore. 
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Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
- Llojet e fjalive tё pёrbёra 
- Kryefjalen homogjen dhe tё pёrbёra 
- Kallezuesin homogjen dhe tё pёrbёra 
- Kundrinen homogjen dhe tё pёrbёra 
- Rrethanorin homogjen dhe tё pёrbёra 
- Percaktorin homogjen dhe tё pёrbёra 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Mehmet Çeliku, Gramatika e gjuhës shqipe II, Tiranë, 1997 

Spiro Floqi, Mahir Domi (...), Gramatika e gjuhës së sotme 
letrare shqipe, Prishtinë, 1991 

Georgio Graffi, Sintaksa, Tiranë, 2003 

Bahri Beci, Gjuhë shqipe 6, Prishtinë, 2012 

Bahri Beci, Gramatika e gjuhës shqipe për mësimdhënës, 
Prishtinë, 2002 

Ahmet Kelmendi, Gramatika e gjuhës se sotme shqipe, sintaksa, 
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Prishtinë, 2002 

Shkelqim Millaku, Strukturat sintaksore (përkthimi i librit 
Chomsky, N. Syntactic Structures, Paris, 1957), Prishtinë, 2011. 

Josif Mita, Hyrje në sintaksën gjenerative, Prishtinë, 2005 

Tafil Kelmendi, Kështjella e sintaksës, Prishtinë, 2006  

 

S6 

Mësimdhënësi:  Prof. Dr. Rifat Ismajli 

No Lënda: Letërsia e sotme shqipe 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i gjashtë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Letërsia e sotme shqipe ka për qëllim vazhdimësinë e 
studimit të krijuesve të fundit të shekullit nëntëmbëdhjetë 
dhe fillimit të shekullit njëzet lidhet me fenomenet 
bashkëkohore duke tejkaluar traditën për të krijuar forma 
të reja me ndjeshmëri të re. Letërsia moderne shqipe nis 
në agun e shekullit njëzet dhe lidhet me autorët që vijnë 
mbas Naimit, i cili e kurorëzon letërsinë romantike 
shqiptare.  

Në këtë rrjedhë studiohet e kaluara e gjinive letrare si të 
poezisë, prozës, dramës etj., dhe studimi apo kultivimi i 
tyre në periudhën realiste.  

Kjo periudhë analizon, studion autorët të cilët janë ende 
duke botuar dhe studiuar.  

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
-  
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7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

DH. Shuturiqi, Historia e letërsisë shqipe të Rilindjes, Tiranë, 
1949. 

R. Qosja, Historia e letërsisë shqiptare I, II, III, Prishtinë, 1984.  

De Rada, Poezia shqipe të shek. XV, Tiranë, 1956. 

Rexhep Qosja, Prej letërsisë romantike deri të letërsia moderne, 
Tetovë, 2007. 

Bashkim Kucuku, Letërsi bashkëkohore shqiptare, Tiranë, 2001. 

Sabri Hamiti, Letërsi moderne shqipe, Prishtinë, 2000 
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S6 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Diter Nehring 

No Lënda: Gjuhësi e përgjithshme 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i gjashtë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

Qëllimi i kursit është që t’i paraqes raportet dhe rëndësinë e 
gjuhësisë se përgjithshme. Gjuha shqipe sipas studiuesve të huaj 
dhe kryesisht atyre gjerman është e sistemuar ndërmjet 
greqishtes dhe latinishtes dhe detyre këtij kursi është analiza 
dhe interpretime burimore të gjuhësisë se përgjithshme. Andaj, 
familja e gjuhëve evropiane dhe gjuhësia e përgjithshme do të  
jetë detyra dhe obligimet qenësore të studimit. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
-  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 
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50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Robert Beekes, Gjuhësi indoevropiane, Paris, 2001. 

E. Çabej, Studime gjuhësore I-VI, Prishtinë, 1974 

Shaban Demiraj, Histori e gjuhës, Tiranë, 2002.    

Sh. Demiraj, Gjuhësi ballkanike, Tiranë, 2004. 

Robert Robins, Historia e gjuhësisë, Tiranë, 2007. 

Sapir, E. Language, New York, 1921. 

Sosyr, F. dë, Kursi i gjuhësisë se përgjithshme, Prishtinë, 1977. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S6 

Mësimdhënësi: Prof. Dr. Sebaudin Cena 

No Lënda: Metodologji e mësimdhënies se letërsisë   

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 
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2 Viti akademik: Semestri i gjashtë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

T’i thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e 
metodologjisë se letërsisë shqipe dhe gjuhësisë në 
përgjithësi. Të njihen paraprakisht me mënyrën e 
metodologjisë se mësimdhënies se letërsisë dhe t’i 
praktikojnë gjinitë letrare, si: poezinë, prozën, dramën 
etj., dhe t’i praktikojnë (përmes formave të ndryshme të 
ushtrimeve) në mënyrë që t’i dallojnë dhe prezantojnë 
lirshëm fenomenet e ndryshme gjuhësore. Të fitojnë aftësi 
për të dalluar trajtat dhe format normative nga ato që nuk 
janë normative në ligjërimin e folur dhe në të shkruar, në 
mënyrë që t’i zbatojnë këto aftësi në të ardhmen në 
punën dhe ligjërimet e tyre para nxënëseve  të ciklit të 
ulët, të shkollës fillore. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
- Metodat e ndryshme pёr mёsimdhёnie 
- Informacion teorik 
- Tipat e orëve 
- Plani-programi 
- Puna nё grupe 

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 
Vlerësimi dhe notimi 

 

 Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 

 Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 
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50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

Literatura 

Bardhyl Musaj, Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues, 
(gjuhë-letërsi për klasën 6-12), Tiranë, 2008.  

Bardhyl Musaj, Metodologji e mësimdhënies, Tiranë, 2003. 

Fisher, R. Teaching Children to Think,UK, 1995.  

Fisher, R. Teaching Children to Learn, UK, 1995. 

Barer, I.M. (1997), The Elements of Teaching, Yale University 
Pres. 

Pajazit Nushi, Të nxënit e lëndëve mësimore dhe zotërimi i 
tyre, Prishtinë, 1992. 

Sofokli Garo, Mësimdhënie bashkëkohore, Tiranë, 2008. 

Majlinda Nishku, Procesi dhe shkrimet funksionale,  QAD, 
Tiranë, 2004. 

Umberto Eko, Si bëhet një punim diplome. Përktheu dr. 
Kristina Jorgaqi, Botime “Përpjekja”, Tiranë, 1997. 

Eleni karamitri, Arti i mësimdhënies, Tiranë, 2001. 

Gëzim Dibra, Metodologjia e mësimdhënies, Shkodër, 2004. 

Islam Krasniqi, Mësimi i leximit dhe shkrimit fillestar, 
Prishtinë, 2002.  

Florwer, F.D., Language and Education, Oxford University 
Press, 1975. 

Bardhyl Musaj, Psikologji edukimi, zhvillimi, të nxënët, 
mësimdhënia, Tiranë, 1999. 
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S6 

Mësimdhënësi: Shpresa Zaplluzha 

No Lënda: PSIKOLOGJI 

1 Programi i studimit: Gjuhë dhe Letërsi Shqipe (BA) 

2 Viti akademik: Semestri i gjashtë 

3    

4 Koha dhe proporcioni: 2+1, 15 javë 

5 Kredi: 5 

6 

Qëllimi studimor dhe 
përmbajtja e lëndës 

 

T’i thellojnë dhe zgjerojnë njohuritë e tyre në fushën e 
metodologjisë se letërsisë shqipe dhe gjuhësisë në 
përgjithësi. Të njihen paraprakisht me mënyrën e 
metodologjisë se mësimdhënies se letërsisë dhe t’i 
praktikojnë gjinitë letrare, si: poezinë, prozën, dramën 
etj., dhe t’i praktikojnë (përmes formave të ndryshme të 
ushtrimeve) në mënyrë që t’i dallojnë dhe prezantojnë 
lirshëm fenomenet e ndryshme gjuhësore. Të fitojnë aftësi 
për të dalluar trajtat dhe format normative nga ato që nuk 
janë normative në ligjërimin e folur dhe në të shkruar, në 
mënyrë që t’i zbatojnë këto aftësi në të ardhmen në 
punën dhe ligjërimet e tyre para nxënëseve  të ciklit të 
ulët, të shkollës fillore. 

Përfitimet e studentit 

 

 

Pas përfundimit tё kursit studentët do tё jenё nё gjendje tё dinё: 
-  

7  

Vlerësimi: 

 

 

Testi i parë ka prej 1-30 pikë  

Testi i dytë ka prej 1-30 pikë  

Të gjitha aktivitetet në klasë kanë 1-20 pikë   

Testi përfundimtar 1-20 pikë  

Total: 100 pikë  

8 Metodat e mësimdhënies:  Ligjërata, seminare, teste provuese, prezantime, testi përfundimtar 

9 Vlerësimi dhe notimi  Diskutimi........................................10%. 

 Testet provuese...............................20% 
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  Projektet studimore.........................10% 

 Provimi përfundimtar.......................60% 
Vlerësimi me pikë 

01-49= 5 

50-60 = 6 

61-70 = 7 

71-80 = 8 

81-90 = 9 

91-100= 10 

10 

 

Literatura: 

 

 

 

Literatura 

Bardhyl Musaj, Mësimdhënia dhe të nxënët ndërveprues, 
(gjuhë-letërsi për klasën 6-12), Tiranë, 2008.  

Bardhyl Musaj, Metodologji e mësimdhënies, Tiranë, 2003. 

Fisher, R. Teaching Children to Think,UK, 1995.  

Fisher, R. Teaching Children to Learn, UK, 1995. 

Barer, I.M. (1997), The Elements of Teaching, Yale University 
Pres. 

Pajazit Nushi, Të nxënit e lëndëve mësimore dhe zotërimi i 
tyre, Prishtinë, 1992. 

Sofokli Garo, Mësimdhënie bashkëkohore, Tiranë, 2008. 

Majlinda Nishku, Procesi dhe shkrimet funksionale,  QAD, 
Tiranë, 2004. 

Umberto Eko, Si bëhet një punim diplome. Përktheu dr. 
Kristina Jorgaqi, Botime “Përpjekja”, Tiranë, 1997 
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 Theses  

Students can unroll for the topic of diploma only after successfully passed the third year of 

studies. The topic of diploma studies is the final exam and offered it with written form. This 

exam is an independent work and the students’ project that testifies to the level achieved 

scientific and student skills in the practical application of theoretical knowledge acquired.    

 

Forms of lecturing and learning  

Main methods of lecturing and teaching are: 

Traditional and interactive lectures; lectures from professionals of fields with high degrees; 

lectures with video (PC) projector; 

- Exercises, 

- Seminar classes – individual and team work, 

- Practical implementation of project, 

- Consultation. 

 

Evaluation 

Regular student knowledge evaluation method is carried: 

- In written, 

- Oral exam, 

- Oral and written exam.  

 

Determination of academic success is applied with the following methods: 

- Colloquiums, 

- Active attendance in lectures, 

- Seminar works, 

- Practical test, 

- Final exam.  
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Description of assessment system 

Mark ECTS 

mark 

Points Definition  

10 A 91 – 100 % Excellent  

9 B 81 – 90 % Very good 

8 C 71 – 80 % Good 

7 D 61 – 70 % Satisfactory  

6 E 51 – 60 % Passable  

5 FX 40 – 50 % Insufficient  

5* F  -- - - - -  Bad 

 

Teaching methods  

- Lectures, interactive lectures, 

- Lectures with video projector, 

- Presentation of seminar workshop in front of the group, 

-   Exercises, consultations,  

- Active learning,  

- Different works and tasks,  

- Reading e.g. in foreign languages.  

 

Time duration  

Three years studies, respectively six semesters.  

 

 International comparatively of study management and academic degree 

The curriculum is designed in accordance with international educational institutions curricula 

in order to meet the requirements not only in Kosova but also in the regional market and 

international work. The program is designed based on the University of Prishtina, Tirana, 

Korça,  Shkupi, Tetova, etc.  
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Lista e stafit akademik të Programit Gjuhë dhe Letërsi Shqipe 

Nr Name and Surname  Qualification  Contracts  

1 Asllan Hamiti  PhD, Prof. Ordinary  

2 Shkelqim Millaku PhD, Prof. Ass. Full time 

3 Ismet Osmani  PhD, Prof. Asoc.  

4 Diter Hehring  PhD. Prof. Ordinary   

5 Shukrane Germizaj  PhD. Prof. Ordinary   

6 Flamur Shala  PhD. Ligjerues   

7 Haki Xhakli  PhD. Ass.  

8 Ramadan Ramadani Mr. Ligjerues  

9 Xheladin Zymberi  PhD, Prof. Ass.  

10 Hasan Muja PhD, Prof. Ordinary  

11 Rifat Ismajli PhD, Prof. Ordinary  

12 Ajete Qamili  PhD, Prof. Asoc.  

13 Sabaudin Cena PhD, Prof. Ordinary   

14 Ragip Mulaku PhD, Prof. Ordinary  

15 Ekrem Kryeziu  Phd, Ligjerues  

16 Vjollca Dibra PhD, Ligjerues  

17 Zekri Morina PhD, Ligjerues  

18 Muharrem Gashi Mr. Ligjerues  

19 Shpresa Zaplluzha PhD.  Candidate  

20 Xhevahire Topanica Ma. Ligjeruese   

21 Zymer Neziri Prof. Dr.  

22 Begzad Baliu Prof.Dr.  

23 Adem Zejnullahu Prof.Dr.  

24 Myrvete Dreshaj Prof.asoc.Dr.  

25  Rijete Simitciu Ma.  
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2.2. Gjuhë dhe Letërsi Angleze 

Emri i Programit Studiues Gjuhë dhe letërsi angleze 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doktoraturë, Kurs Universitarë) 
BA 

Academic Degree and the name of Diploma 

in final form and shortened.  
BA në Gjuhë dhe letërsi Angleze 

Profili i Programit Akademik  

Grupi për të cilën adresohet oferta Te gjitha ata qe e kan te kryer shkollimin e 

mesëm 

Kohëzgjatja minimale 3 vjet (6 semestra). 

Forma e studimit (rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studimi nga largësia etj.) 
E rregullt 

Numri i Kredive  ECTS 180 

Moduli /Kurset (Përmbajtja e shkurtër)  

 

1. Kom. e zhvill. komunik. në anglisht I 
2. Shkrimi në anglisht 
3. Hyrje në teorinë e letërsisë 
4. Gjuhë shqipe I  
5. Gjuhë e dytë e huaj 
6. Kom. e zhvill. komunik. në anglisht II 
7. Shkathtësitë e studimit dhe të hulumtimit 
8. Poezia e renesansës 
9. Gjuhë shqipe II 
Zgjedhore:  
10. Gjuhë e dytë e huaj II 
11. Zhvillimi i romanit 
12. Pasqyra e linguistikës së aplikuar 
13. Poezia romantike 
14. Fonetika dhe fonologjia 
Zgjedhore: 
15. Struktura e anglishtes moderne 
16. Pasqyra e letërsisë amerikane 
17. Kulturë dhe qytetërim britanik 
18. Anglishtja për qëllime akademike 
19. Letërsia viktoriane 
20. Morfologji  
Zgjedhore: 
21. Shoqëria amerikane 
22. Analizë & interpretim i teksteve të zgjedhura 
letrare 
24. Sintaksë 
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25. Të dëgjuarit dhe të folurit 
26. Drama e renesansës 
Zgjedhore:  
27. Metodat hulumtuese në TEFL 
28. Kursi i avancuar i gjuhës angleze 
29. Anglishtja për qëllime specifike 
30. TEFL: Leximi dhe shkrimi 
31. TEFL: Nxënësitë e rinjë 
32. Metodologji me punë praktike I 
Zgjedhore: 
33. Poezia moderne angleze 
34. Sociolinguistika dhe edukimi  
35. Përkthimi anglisht-shqip 
36. Përvoja në shkollë nga TEFL  
37. Metodologji me punë praktike II 
38. Romani modern 
Zgjedhore: 
39. Përdorimi i teksteve letrare në TEFL 
40. Mater. vler. & përgat. në TEFL  
41. Përkthimi shqip-anglisht 
42. Mësimi praktik në EFL  
43. Vlerësimi dhe testet  
44. Seminari në mësimimin praktik 
Zgjedhore: 
45. Menaxhmenti në klasë 
46. Hyrje hulumtimin shkencor  
47. Planifikimi i orës dhe implementimi 

Numri i vendeve të studimit 30 

Udhëheqës i Programit Studimore Prof. Vedat Kiseri 

Stafi përhershëm Akademik 

(shkencorë/artistik) 

(Numri sipas kategorise së personelit) 

  

Tarifa e Studimit 50 euros per semester 
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 Qëllimi dhe profili i programit 

 

Departmenti i gjuhës dhe i letërsisë angleze ofron programin B.A. në Gjuhë dhe letërsi angleye dhe 

programet universitare që shpjinë në nivelet master dhe doktoraturë në gjuhën dhe letërsinë 

angleze.         

Komponentet kryesore të programit universitar përbëhen nga lëndët profesionale në gjuhësi 

(struktura e gjuhës), gjuhësia teorike, letërsia e shkruar në gjuhën angleze (me theks të veçantë në 

atë anglo-amerikane), historia e letërsisë, interpretimi i letërsisë, historia e kulturës dhe e civilizimit, 

historia e gjuhës, konceptet dhe metodat e hulumtimit të gjuhësisë dhe të letërsisë, teoria dhe 

praktika e tekstit, praktika gjuhësore (kursi praktik i anglishtes), metodika e mësimdhënies së 

anglishtes si gjuhë e huaj, etj.  

Departmenti i gjuhës dhe letërsisë angleze ofron gjithashtu lëndët e metodika e mësimdhënies së 

gjuhës dhe organizon mësimin praktik në shkollat e zgjedhura, duke i plotësuar kërkesat e tregut të 

punës për mësimdhënësit të gjuhës angleze edhe në shkollat fillore, të mesme të ultë dhe të mesme 

të lartë.  

 

 

 Lista e synimeve të të nxënit të programit të propozuar:  

 

Synimet e të nxënit të këtij programi janë: 

- Njoftimi i studentëve me kulturën, gjuhën dhe letërsinë e popujve që flasin anglisht;  

 

- Njoftimi i studentëve të gjuhës me shkathtësitë dhe dijen e duhur për komunikim efikas 

në gjuhën e huaj; 

- Ofrimi i trajnimeve përkatëse për ata të cilët planifiojnë të vazhdojnë studimet e tyre të 

gjuhës në programe pasuniversitare dhe për ata të cilët planifikojnë të inkuadrohen në 

shumë fusha profesionale ku kërkohet njohja e gjuhës së huaj. 

- Njohja teorike e linguistikës së aplikuar në anglisht 

- Metodfat hulumtuese në gjuhën angleze; 

 

- Shkathtësitë e përkthimit dhe të interpretimit  

 

  

• Hulumtimi i Tregut: 

 

Aktualisht, Kosova ka mungesë të profesionistëve të kualifikuar në dhënien e mësimit në gjuhën 

angleze për shkollat fillore dhe të mesme, si dhe shkolla të larta. Në përputhje me situatën e 

tanishme nuk ka mësues të kualifikuar që përmbajnë kompetencat e duhura. 

 

Duke pasur parasysh statistikat kërkimore të Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë në 

vitin 2010 në tërë Kosovën për vitin shkollor 2008-2009, kur ata kanë planifikuar për të futur të 
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Gjuhës dhe Letërsisë Angleze nga klasa e 3, kishte nevojë për 150 mësuesve të kualifikuar nga 

gjuha angleze për shkollat fillore. 

 

Në përputhje me zhvillimet e fundit në nivelin para universitar Gjuha angleze është paraparë të 

fillojë nga klasa e parë. Deri më tani, gjuha angleze është mësuar nga klasa e 3-të. Prandaj, nuk do 

të ketë nevojë për të paktën 150 mësues. Krahas, ky numër i mësuesve të kualifikuar për t'u 

punësuar, ka një numër të madh  të mësuesve të pakualifikuar në nivelin fillor, të mesëm dhe të 

lartë të arsimit që nuk kanë kualifikimin e duhur në gjuhën angleze. 

 

Ky program synon në sigurimin e nxënësve me kompetencat kryesore për mësimin e gjuhës dhe 

letërsisë angleze duke përfshirë kurset e mëposhtme kryesore: Gjuhësi e përgjithshme, aftësitë 

gjuhësore, letërsi, didaktika gjuhës angleze si gjuhë e huaj, qytetërimit perëndimor. Ka disa kurse 

shtesë të cilat klasifikohen ose si të detyrueshme ose zgjedhore që do të rrisë më tej aftësitë e 

nxënësve në mësimin e gjuhës angleze. 

 

Punëdhënësit kryesore të studentëve të diplomuar, por që nuk kufizohen për ata do të jenë shkollat 

fillor, të mesëm dhe të lartë në të gjithë Kosovën. Mirëpo, studentët e diplomuar mund të japin edhe 

kurse private në qendra të ndryshme gjuhësore. 

 

Së fundi, studentët gjatë studimeve të tyre do të kenë mundësi të bëjnë punën praktike në shkolla 

fillore dhe të mesme. 

 Vëllime dhe sasia e punës së studentit (semestër, ECTS, orë për semestër): 

 

Në degën e Gjuhës dhe Letërsisë Angleze studimet organizohen në formë të studimeve të rregullta 

dhe të studimeve me korrespondencë. Për studentët me korrespondencë mësimi organizohet sipas 

orarit të veçantë. Mësimi organizohet gjatë dy semestrave që zgjasin 15 javë (semestri dimëror 1 

tetor-15 janar, semestri veror 15 shkurt-31 maj).  

Programi BA “Gjuhë dhe Letërsi Angleze” zgjatë 8 semestra. Deri në fund të studimeve 

studenti duhet të akumulojë së paku 240 ECTS. Këto ECTS akumulohen me absolvimin e lëndëve 

të obligueshme dhe të atyre me zgjedhje. Studenti ka mesatarisht 20-22 orë në javë, ndërsa ngarkesa 

e përgjithshme për semestër përmban diku rreth 750 orë pune (orët e kontaktit: 326, 25 orë mësimi 

dhe të tjerat e përfshijnë punën e pavarur të studentit). Kjo ngarkesë prej 750 orësh pune i përgjitjet 

30 ECTS-ve sipas llogaritjes në UP (1 ECTS = 25 orë). 

Studimet Bachelor përfundojnë me mbrojtjen e suksesshme të punimit të diplomës.  

 

 Kushtet e pranimit: 
 

Në këtë program të studimeve mund të pranohen: 

 

- kandidatët të cilët kanë përfunduar shkollimin 12, përkatësisht 13 vjeçar të nivelit 

parauniversitar, të cilët e kanë kaluar me sukses provimin e maturës shtetërore (vetëm për 

kandidatët nga Republika e Kosovës) dhe 

 

- kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollimin e mesëm me sistemin pa provim të maturës 

shtetërore përfshirë këtu edhe kandidatët nga Kosova dhe shtetet e tjera.  
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Kandidatët pranohen sipas konkursit të cilin e shpall universiteti. Përzgjedhja e kandidatëve bëhet 

duke u mbështetur në këto kritere: 

 

- Suksesi në shkollën e mesme të lartë (maksimum 20 pikë) 

 

- Suksesi në provimin e maturës shtetërore (maksimum 50 pikë) 

 

- Suksesi në provimin pranues (maksimum 30 pikë) 

 

Kandidatët të cilët e kanë përfunduar shkollën e mesme me sistemin pa provimin e maturës 

shtetërore, përfshirë këtu edhe kandidatët nga shtetet e tjera, për sukses në shkollë të mesme të lartë 

marrin maksimum 20 pikë, ndërkaq në provim pranues mund të marrin maksimum 80 pikë. 

 

Të drejtë rangimi kanë kandidatët të cilët marrin minimum 30% të pikëve në provimin pranues. 

 

 

 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit të studimit dhe gradës akademike  

 

Përmbajtja e programit të studimeve në gjuhë dhe letërsi angleze është e krahasueshme me 

programet BA të studimit të anglishtes si gjuhë e huaj si brenda ashtu edhe jashtë vendeve 

anglishtfolëse. Programi është i krahasueshëm me programet e studimit të anglishtes si gjuhë e huaj 

në Universitetin e Zagrebit, në Universitetin e Lubjanës, dhe në Universitetet Marmara dhe 

Boğaziçi.  
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 Plani i studimeve 

 
Vitet e 

studimeve/semestrat 

 

Titulli i lëndës 
 

Nr. orëve  
Nr. i 
ECTS 

Mësimdhënësit 
L E 

V
it
i 
i 
p
a
rë

 

 Semester i parë 

1. Kom. e zhvill. komunik. në anglisht I 2 3 8 Prof. Dr.Shykrane Germizaj 

2. Shkrimi në anglisht 2 3 7 Ph.D. Candidate Mr.Sc. Sermin Turtulla 

3. Hyrje në teorinë e letërsisë 2 0 5 Prof. Dr. Vedat Kiseri 

4. Gjuhë shqipe I  2 2 5 Ass. Prof. Dr. Shkëlqim Millaku 

5. Gjuhë e dytë e huaj 2 2 5 Mr.Sc. Ramadan Ramadani 

                              Total 1st semester 20 orë 30  

Semester I dytë1 

6. Kom. e zhvill. komunik. në anglisht II 2 3 8 Prof. Dr.Shykrane Germizaj 

7. Shkathtësitë e studimit dhe të hulumtimit 2 3 7 Ph.D. Candidate Mr.Sc. Sermin Turtulla 

8. Poezia e renesansës 2 2 5 Prof. Dr. Vedat Kiseri 

9. Gjuhë shqipe II 2 2 5 Ass. Prof. Dr. Shkëlqim Millaku 

Zgjedhore:      

10. Gjuhë e dytë e huaj II 0 2 5 Mr.Sc. Ramadan Ramadani 

11. Zhvillimi i romanit 2 0 5 Prof. Dr. Vedat Kiseri 

 Totali I semesterit të dytë 20 Orë 30  

Total ECTS 1st year   60  

V
it
i 
I 

D
y
të

 

Semester i tretë 

12. Pasqyra e linguistikës së aplikuar 2 3 7  

13. Poezia romantike 2 2 8  

14. Fonetika dhe fonologjia 2 3 7  

Zgjedhore:     

15. Struktura e anglishtes moderne 2 2 4  

16. Pasqyra e letërsisë amerikane 2 2 4  

17. Kulturë dhe qytetërim britanik 2 0 4  

                              Totali  semester i tretë 20 orë 30  

semester i katërt 

18. Anglishtja për qëllime akademike 2 3 7  

19. Letërsia viktoriane 2 2 8  

20. Morfologji  2 3 7  

Zgjedhore:     

21. Shoqëria amerikane 2 0 4  

22. Analizë & interpretim i teksteve të zgjedhura 
letrare 

0 4 
4 

 

23. Letërsi moderne amerikane 2 2 4  

                                                        
Në semestrin e dytë janë katër lëndë obligative dhe studentët do të duhet të zgjedhini një nga ato  dy zgjedhore 
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                              Totali semester i katërt 20 orë 30  

Total ECTS 2nd year 60  

V
it
i 
I 

T
rt

e
të

 

 Semester I pestë 

24. Sintaksë 2 3 7  

25. Të dëgjuarit dhe të folurit 2 3 7  

26. Drama e renesansës 2 2 8  

Zgjedhore:      

27. Metodat hulumtuese në TEFL 2 1 4  

28. Kursi i avancuar i gjuhës angleze 2 1 4  

29. Anglishtja për qëllime specifike 2 1 4  

                              Total 5th semester 20 orë 30  

 semester I gjashtë 

30. TEFL: Leximi dhe shkrimi 2 3 7  

31. TEFL: Nxënësitë e rinjë 2 3 7  

32. Metodologji me punë praktike I 2 2 8  

Zgjedhore:     

33. Poezia moderne angleze 2 2 4  

34. Sociolinguistika dhe edukimi  2 2 4  

35. Përkthimi anglisht-shqip 0 2 4  

                              Totali semesteri i gjashtë 20 orë 30  

Totali I ECTS viti i tretë 60  

F
o
u
rt

h
 y

e
a
r 

semester I shtatë 

36. Përvoja në shkollë nga TEFL  2 4 7  

37. Metodologji me punë praktike II 2 2 8  

38. Romani modern 2 2 7  

Zgjedhore:     

39. Përdorimi i teksteve letrare në TEFL 2 2 4  

40. Mater. vler. & përgat. në TEFL  2 2 4  

41. Përkthimi shqip-anglisht  0 2 4  

                              Totali semester i shtatë 20 orë 30  

semester I tetë 

42. Mësimi praktik në EFL  0 6 7  

43. Vlerësimi dhe testet  2 2 7  

44. Seminari në mësimimin praktik 0 4 8  

Zgjedhore:     

45. Menaxhmenti në klasë 2 2 4  

46. Hyrje në hulumtimin shkencor  2 2 4  

47. Planifikimi i orës dhe implementimi 2 0 4  

                              Totali semesteri i tetë 20orë 30  

Totali Viti i katërt 60  

  Diploma    

 Totali  i ECTS i programit të studimit 240  



• Përmbledhja e  Përmbajtjes 

   

Përshkrimi i kursit përfshirë kompetencat e fituara (specifiko gjenerik apo subjekt - specifik ) 

, tema e mbuluar . 

 

1 . Zhvillimi i kompetencës komunikatave në Shqip I 

 

Puna në klasë me aplikimin përcjellës për të zhvilluar përdorimin efektiv të gjuhës në situata 

formale dhe joformale . Fokusimi në zbrazëtirën informative , aktivitetet e opinionit , luan një 

rol , diskutimet në grup dhe të tjerë mesazh orientuara detyra. Kursi gjithashtu fokusohet në 

fjalorin dhe shprehjet e përdorura në shumë fusha të karrierës . Memorandume , reklama, 

telegrameve , oraret , dhe dokumentet e tjera të karrierës. 

 

2 . Përbërja e Anglishtes 

 

Praktikë te mëtutjeshëm. 

 

3 . Hyrje në Teorinë e Letërsisë 

 

Ky kurs është i dizajnuar si një hyrje në metodat dhe terminologjinë e studimit letrar dhe 

ekzaminimi i disa teksteve përfaqësuese , me qëllim të lejuar studentët të zhvillojnë aftësitë 

themelore të leximit kritike . 

 

4 . Gjuha shqipe I 

 

Ky kurs është i dizajnuar për të rritur e studentëve për komunikim të suksesshëm , siç 

kërkohet në kolegj të nivelit të kurseve. Theksi në vendosur në gramatikë , shkrim dhe 

redaktimi i kompozimeve për saktësinë gramatikore dhe qartësi nëpërmjet përdorimit të 

mediave suplementare të mësimit dhe materiale. 

5 . Së dyti Përshkrimet e huaja kursit Gjuhësore 

• frëngjisht 

• Gjermanisht 

frëngjisht I 

Duke filluar kurs në frëngjisht që paraqet aftësitë themelore të gjuhës së folur , duke dëgjuar 

të kuptuarit , të lexuarit dhe të shkruarit , me theks të veçantë në funksionimin efektiv 

gjuhësor në situata reale. 

unë gjerman 

Duke filluar kursin gjermane që paraqet aftësitë themelore të gjuhës së folur , duke dëgjuar të 

kuptuarit , të lexuarit dhe të shkruarit , me theks të veçantë në funksionimin efektiv gjuhësor 

në situata reale. 

6 . . Kom. e zhvill. komunik. në anglisht II 

 

Puna në klasë me aplikimin pëcjellës për të përmirësuar përdorimin formal dhe informal 

gjuhës. Theksimi i të folurit  efektive para nje grupi . 

 

7 . Shkathtësitë e studimit dhe të hulumtimit 

Zhvillimi i aftësive kërkimore të nxënësve nëpërmjet detyrave të shtëpisë dhe zbatimit të 

përcjellës me theks të veçantë në gjetjen , ruajtjen, dhe vlerësimin e burimeve në mënyrë 

sistematike. Përgatitja e një rishikim të letërsisë , duke përdorur konventat e shkrimit 

akademik . 
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8 . Poezia e Renesancës 

 

Autorët e të shekullit 16 - të dhe 17 -, zhanreve , temat, apo lëvizjeve politike, duke përfshirë 

humanizmit , reformimi , poezi metafizik dhe fisnike dhe empirizmi shkencor. 

 

9 . Gjuhë shqipe II 

Vazhdimësi e të mësuarit të Anglishtës dhe shkathësive gjuhësore. 

 

10. Gjuhë e huaj e dytë– Kursi Intermediate  

 

Frengjishtë II 

Vazhdimësi e aftësive gjuhsore. Ushtrime dhe të ndëgjuarit,të folurit,të lexuarit dhe të 

shkruarit gramatikë. 

 

Gjermanishtë II 

Vazhdimësi e aftësive gjuhsore. Ushtrime dhe të ndëgjuarit,të folurit,të lexuarit dhe të 

shkruarit gramatikë  

 

11. Zhvillimi i Romanit  

 

Ku kurs shqyrton tekstet qendrore në zhvillimin e Romanit Anglez gjatë shekullit 18 dhe 19. 

12. Pasqyrë e Lingusitikës së Aplikuar  

 

Gjuha dhe të mësuarit e gjuhës. Aplikimi i linguistikës në të mësuarit e gjuhës. Teknikat e 

linguistikës së aplikuar. 

13. Poezia Romantike  

Studim i temave të zgjedhura nga veprat  kryesore të poetëve sikurse: Wordsworth, 

Coleridge, Byron, Shelley dhe Keats. 

14. Fonetika dhe Fonologjia  

 

Ky kurs paraqet artikulimin fonetik dhe fonetikën akustike. 

 

15. Struktura e Anglishtes Moderne 

 

Struktura e Anglishtes së Sotme është një kurs i avancuar në gramatikë dhe strukturë të 

Anglishtes.  Është dizajnuar të ofroj studim intensiv dhe praktikë në analizimin e strukturës 

së zërave, fjalëve, frazave dhe  fjalive. 

 

16. Pasqyrë e Letërsisë Amerikane 

 

Ofron një pasqyrë të letërsisë Amerikane nga Amerikanishtja kombëtare nëpërmjet shekullit 

nëntëmbëdhjetë. 
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17. Kulturë dhe Qytetërim Britanik 

 

Kursi merret me zhvillimin e shoqërisë Britanike nga një perspektivë historike, duke u 

fokusuar në zhvillimin e sistemeve të saj politike, kulturës dhe qytetërimit, si dhe mbi fenë, të 

ekonomisë, artit dhe arkitekturës. 

 

18. Anglishtja për qëllime Akademike 

 

Ky kurs është për ata student që dëshirojnë ta zhvillojnë Anglishten e tyre më qëllim të 

përparimit gjatë studimit të tyre të mëtutjeshëm sipas dëshirës. 

 

 

 

19. Letërsia Viktoriane 

 

Ky kurs i mundëson studentëve për t’i zbuluar romanet kryesore, esetë, dhe poezinë nga 

periudha e pafund e kreativitetit të letërsisë. 

 

20. Morfologjia 

 

Qëllimi i këtij kursi është që t’i ofroj studentëve me njohjen e përgjithshme të morfologjisë 

Angleze. 

 

21. Shoqëria Amerikane  

 

The course deals with the development of USA society from a historical perspective, 

focusing on the development of its political systems, culture and civilization. 

 

22. Analizë & interpretim i teksteve të zgjedhura letrare 

 

 Studimi i tekstit të zgjedhur në prozë artistike(tregimtare), jo tregimtare, poezi dhe dramë, 

dhe analizimet dhe vlerësimi kritik I tekstit të përkthyer me rishikim të gjerë të pikave 

gramatikore në të dyja gjuhët burimore të gjuhës së caktuar..  

 

23. Letërsia Amerikane Moderne 

 

Ky kurs i merr parasysh autorët e zgjedhur nga Letërsia Amerikane nga fillimi i shekullit 

njëzet e deri më sot. 

 

24. Sintaksa 

 

Qëllimi i këtij kursi është që t’i ofroj studentëve njohje të përgjithshme me sintaksën e 

Anglishtes. 

 

25. Të dëgjuarit dhe të folurit    

 

Studimi i detajuar i teknikave të përdorura në mësimdhënie të dëgjuarit dhe të folurit. Mësimi 

i qartë në klasë i ndjekur nga vlerësimi i kolegëve nën mbikëqyrjen e instruktorit. 

 

26. Drama e Renesancës  
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Qëllimi kryesor i këtij kursi është që të mësohen studentët të lexojnë dramat e Shekspirit 

gjithashtu bashkëkohësit e tij dhe rivalët e tij. 

27. Metodat kërkuese në të mësuarit e gjuhës angleze si gjuhë e huaj  

 

Hyrje në hartimin kualitative dhe kuantitative kërkimore në arsim; shkalla e voglël e  

zbatimeve kërkimore në parametrat reale. 

28. Kurs i Avancuar i Gjuhës angleze 

Ky kurs ka për qëllim të integrojë katër aftësitë gjuhësore: të dëgjuarit, të folurit, të lexuarit 

dhe të shkruarit në një nivel më të ndërlikuar, për të zhvilluar më tej aftësitë gjuhësore në 

mënyrë për të fituar një pasqyrë në studimin e gjuhës angleze për të marrë nivele adekuate 

rrjedhshmëri dhe korrigjim. 

 

 

 

 

29. Anglishtja për qëllime specifike 

Të mësuarit e Anglishtes për qëllime specifike (ESP) përfshin të mësuarit e Anglishtes me 

vëmendje të veçantë në fusha të caktuara. 

30. TEFL: Të Lexuarit dhe të Shkruarit  

Studimi i detajuar i teknikave të përdorura të mësimdhënies në lexim dhe shkrim. Praktika në 

lexim për të kuptuarit dhe të ideve kryesore me diskutime mbi atë që ka qenë i lexuar. 

Studimi i fjalëve, shprehjeve dhe frazat për aplikimin e dobishme për të shkruarit, si të folurit 

dhe të praktikës në transformimin e gjuhës së folur ose nga stilet bisedor në prozë me shkrim 

ose anasjelltas. Mësimdhënia në klasë e ndjekur nga vlerësimi i kolegëve nën mbikëqyrjen e 

instruktorit. 

31. TEFL: Nxënësit e rijnë 

Zhvillimi i një ndërgjegjësimit dhe vlerësimit të teorisë dhe praktikës në mësimdhënie në 

anglisht për nxënësit e rinj, të përqendrohet në trajnimin e mësimdhënësve, vlerësimin, 

hartimin e planin mësimor dhe të materialeve të përgatitjes ose vlerësimin. 

32. Metodologji me punë praktike I 

Kursi do të përbëhet nga teoria dhe praktika. Aspekti teori do të merret me metodat 

bashkëkohore të mësimdhënies dhe teknikat. Për pjesën praktike studentët do të kërkohet për 

të vëzhguar dhe kryer punën praktike në shkollat e përzgjedhura në kohëzgjatje prej një 

muaji. Vëzhgimi dhe mbikëqyrja e mësimit të studentëve të përgatitur me kujdes në ato 

shkolla do të pasohet nga vlerësimi kritik. 

.33. Poezia e Sotme  Angleze 



 

- 100 - 
 

Ky kurs ka për qëllim që studentët të fitojnë njohuri me poetët kryesor dhe poezinë e 

periudhës modern.  

34. Sociolinguistika dhe Edukimi  

Studimi i gjuhës në kontekstin socio-kulturor e tij; Ekzaminimi i faktorëve socialë si këto 

përdorimin e gjuhës ndikimit dhe mësimdhënien dhe mësimin e gjuhëve të huaja. 

35. Përkthimi Anglisht - Shqip  

Ky kurs ofron një pasqyrë të studimeve të përkthimit nga anglishtja në gjuhën shqipe si një 

disiplinë më vete, duke u fokusuar në rëndësinë e saj në shoqëri dhe duke ofruar konceptet e 

veta kyçe si një profesion. 

36. Përvoja e Shkollë nga TEFL  

 

Familjarizimin e mësuesve student me shkollat e mesme në drejtim të programeve mësimore, 

materiale, teknike dhe administratë, si dhe profesionin e mësimdhënies para fillimit të 

mësimit praktikë të plotë. Kërkon mësuesit student të bëjë detyrat e strukturuara vëzhguese 

pasuar nga diskutime në lidhje me konsideratat teorike dhe eksperimentale në TEFL. 

37. Metodologji me punë praktike II 

 

Kursi i mëtejshëm në përbëhen i teoria dhe praktika. Aspekti teori do të merret më tej me 

metodat bashkëkohore të mësimdhënies dhe teknikat. Për pjesën praktike studentët do të 

kërkohet për të kryer punën praktike në shkollat e përzgjedhura në kohëzgjatje prej një muaji. 

Vëzhgimi dhe mbikëqyrja e mësimit të studentëve të përgatitur me kujdes në ato shkolla do të 

pasohet nga vlerësimi kritik. 

38. Romani Modern  

Pasqyrimi i zhvillimit të prozës artistike Britaneze nga fillimi i shekullit 20 deri në vitin  

1950. Autorët kryesor që mund të përfshihen Conrad, Woolf, Joyce, D.H. Lawrence, E.M. 

Forster, Waugh dhe Orwell.  

39. Përdorimi i teksteve letrare në TEFL  

Ekzaminimi i teksteve letrare si motivues materialo gjuhësore. Zbatimi i aktiviteteve të 

ndryshme gjuhësore bazë të teksteve letrare përmjet mësimit të qartë. 

40. Materiali vler. & përgat. në TEFL  

Vlerësimi përshtatja dhe zhvillimi i aftësi të dyfishta dhe  aktivitetet dhe planet mësimore në 

lidhje me situatën specifike të mësuarit, duke përdorur përmbajtjen autentike dhe një 

shumëllojshmëri të librave mësimorë, media të tjera të përgatitura komercialist arsimore 

(video, kompjuter etj) Aplikimit të përcjelljes së parimeve të programit mësimor hartuar në 

situata të ndryshme mësimore në EFL. 

41. Përkthimi nga Shqip në Anglisht   
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Ky kurs vazhdon të ofrojë një pasqyrë të studimeve të përkthimit nga shqipja në anglisht si 

një disiplinë më vete, duke u përqendruar në rëndësinë e saj në shoqëri dhe duke i dhënë 

konceptet e veta kyçe si një profesion. 

42. Mësimi praktik në EFL 

Vëzhgimi dhe mbikëqyrja e mësimit të studentëve të përgatitur me kujdes në shkollat e 

përzgjedhura ndjekur nga vlerësimit kritik dhe reflektim. 

43. Vlerësimi  dhe Testet 

Kursi paraqet vlerën e klasë me bazë vlerësimin si një mjet për përmirësimin e mësimdhënies 

dhe mësimnxënies. Ai përfshin strategji të ndryshme të vlerësimit të përdorura në klasa 

gjuhësore dhe aftësitë në planifikimin dhe kryerjen e vlerësimeve efektive dhe 

gjithëpërfshirëse. 

 

44. Seminari në Mësimin Praktikë 

 

Takime te rregullta për seminare për të diskutuar literaturë relevante dhe aspektet e përvojës 

mësimore. 

45. Menaxhimi i Klasës 

Ky kurs është një hyrje në teknikat e menaxhimit në klasë. Temat përfshijnë: hapësirë fizike, 

normat e sjelljes, sigurinë, menaxhimin e kohës, menaxhim me punë studentore dhe 

menaxhimin nevojat e tjera të veçanta klasë. 

46. Hyrje në hulumtimin shkencor  

Kursi jep një pasqyrë të procedurave të kërkimit, duke përfshirë kërkimet e letërsisë dhe 

grumbullimin e të dhënave, dhe udhëzim në zhvillimin e një plan personal për thellim në 

kërkime dhe studime  akademike universitare. Ajo i jep një theks të veçantë në zhvillimin e 

shkathtësive elementare e duhura për atë disiplinë. 

47. Plani mësimor dhe Implementimi  

Kursi synon ofrimin e mësuesve të gjuhës rishtar një mundësi për të mësuar se si të 

planifikojnë dhe vënë në praktikë seancat e tyre të mësimdhënies, nëpërmjet aktiviteteve në 

klasë, demonstrimit, përcjellja e kolegëve, reagime, përvoja mikro mësuese, përvojat e 

përbashkëta dhe diskutimet. 
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2.3 Matematikë 

 

Emri i Programit Studiues 
Matematikë 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doktoraturë, Kurs Universitarë) 
BSc 

Academic Degree and the name of Diploma 

in final form and shortened.  
BSc në Matematikë 

Profili i Programit Akademik 
 

Grupi për të cilën adresohet oferta 

Te gjitha ata qe e kan te kryer shkollimin e 

mesëm 

Kohëzgjatja minimale 
2 vjet (4 semestra). 

Forma e studimit (rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studimi nga largësia etj.) 
E rregullt 

Numri i Kredive  ECTS 
120 

Moduli /Kurset (Përmbajtja e shkurtër) 

1. Analizë matematike I 

2. Algjebra I 

3. Gjeometri analitike I 

4. Matematika elementare I 

5. Gjuhë angleze I 

6. Analiza matematike II 

7. Algjebra II 

8. Gjeometri analitike II 

9. Matematika elementare II 

10. Aplikacione kompjuterike  

11. Gjuhë angleze II 

12. Analizë matematike III 

13. Algjebra lineare 

14. Bazat e gjeometrisë I 

15. Gjeometri deskriptive 

16. Bazat e të dhënave 

17. Teoria e matricave 

18. Analizë matematike IV 

19. Bazat e gjeometrisë II 
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20. Programimi linear 

21. Analiza vektoriale 

22. Matematikë konkrete 

23. Teoria Elementare e  numrave 

24. Histori e matematikës 

25. Hapësirat metrike 

26. Teoria e gjasës 

27. Metodika  e matematikes 

28. Strukturat algjebrike 

29. Metodat numerike 

30. Filozofi e edukimit 

31. Metodologjia e përgjithshme e 

mësimdhënies 

32. Statistikë 

33. Ekuacionet diferenciale  te 

zakonshme 

34. Metodika – praktika 

35. Gjeometri diferenciale 

36. Elemente nga Analiza reale 

37. Elementet të analizës 

funksionale 

38. Punim diplome 

 
 

Numri i vendeve të studimit 
30 

Udhëheqës i Programit Studimore 
Prof. Ass. Ismet Temaj 

Stafi përhershëm Akademik 

(shkencorë/artistik) 

(Numri sipas kategorise së personelit) 

 

Tarifa e Studimit 
50 euro per semester 
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Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit Matematikë  

Fakulteti i Shkencave Matematike-Natyrore 

Departamenti i Matematikës 

Bachelor                            Master                        Doktoratë 

 

 

Numri i ECTS kredive për programin e studimeve:  180 

 Universiteti i 

Prishtinës 

Universiteti  #1  Universiteti  #2  

Emërtimi i 

universitetit 

Universiteti i 

Prizrenit 

Universiteti i 

Ljubljanes 

Universiteti i Mariborit 

Universiteti i 

Zagrebit 

Universiteti i 

Rijekes 

Fakulteti Shkencave 

Matematike-Natyrore  

Faculty of Education PM Fakultet 

 

Departamenti I matematikës 

 

Dvopredmetni ucitelj Matematika 

Emërtimi i 

programit të 

studimit 

  Matematike Matematika-

racunalnistvo 

Studij za nastavnik  

Matematike -

informatika 

%  e krahas. 

 

            85-90       70-80       %   

 



1. Arsyeshmëria e programit të studimit 

Në departamentin e matematikës studimet do të zhvillohen në nivelin bachelor në  drejtimin 

arsimor .  

Prandaj  dhe duke pasur parasyshe urdhëresën nga MASHT (që të gjitha drejtimiet ne nivelin 

bachelor te jene sipas sistemit 3+2+3), Departamenti i matematikes ka paraqitur kerkese per 

akreditim me sistemin 3+2+3.  

 Departamenti i matematikes ka paraqitur kerkese per akreditim me sistemin 3+2+3.  

 

2. Analiza e realizueshmërisë së programit të studimit 

Kurikula e studimeve të drejtimit bachelor i matematikes eshte në përputhshmëri me rregullat 

dhe kriteret e studimeve sipas sistemit të Bolonjës dhe secili semestër ka lëndë obligative dhe 

zgjedhore, ndërsa shpërndarja e ECTS bëhet sipas peshës së lëndës në drejtimet përkatëse. 

Numri i kredive është 30 kredi për semestër, gjegjësisht 60 kredi për vit të studimit. Nga kjo 

nënkuptohet se studimet ne Bachelor i matematikes kanë gjithsej 180 kredi  

Provimet mbahen me shkrim në formë të testit dhe me gojë – bashkëbisedim me arsimtarin. 

Provimet me shkrim – testet përgatiten varësisht nga lënda mësimore. Kusht për të iu 

nënshtruar  provimit është që studenti të ketë kryer gjatë vitit ushtrimet me sukses dhe të ketë 

një vijueshmëri të kënaqshme në ligjërata. Si formë tjetër që ndikon në vlerësimin 

përfundimtar të studentit është  edhe puna seminarike e cila aplikohet në disa lëndë. Në 

vlerësim përfundimtar të studentit ndikojnë edhe aktiviteti i studentit në  ligjërata dhe 

ushtrime gjatë vitit akademik. 

a) Tregu i punës 

Studentët e diplomuar në drejtimin bachelor i matematikes, përgatiten për mësimdhënie të 

lëndës së matematikes në shkollën e mesme të ultë dhe në shkollën e mesme të lartë. 

Studentët e diplomuar në këtë drejtim njohuritë e fituara gjatë studimeve mund t’i zbatojnë 

edhe në institucionet e ngjashme edukativo-arsimore private ose shoqërore,   

 

b) Të dhënat për regjistrim të studentëve 

Departamenti i Matematikes parashehë që të regjistrojë 80 studentë per qdo vit akademik. Në 

këtë program mund të regjistrohet: 

 Secili që posedon certifikatë (diplomë) të përfundimit të shkollimit të mesëm 

 Secili që posedon certifikatë të përfundimit të testit të maturës. 

Kushtet tjera i vendosë Senati i UPZ. 
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3. Rezultatet e të nxënit të programit të studimit në tërësi 

 

Në përfundim të programit të studimeve bachelor i matematikes studentët do të jenë në 

gjendje të: 

 formojnë shprehi dhe qasje sistematike  ndaj  punës, në mënyrë që të  iniciojnë dëshirën për nxënien e 

njohurive të reja nga lëmi i matematikes  

 përshkruajnë terma, koncepte, ligje dhe parime nga pjesa teorike e matematikes  dhe këto të jenë në 

gjendje t'i zbatojë në praktikë 

  të aftësohen për shfrytëzimin e literaturës profesionale nga matematika dhe të zhvillojë shprehitë për 

shfrytëzimin e literaturës 

 zbatojnë strategji të mësimdhënies në procesin mësimor, të analizojnë mësimet e matematikes dhe të 

zhvillojnë të menduarit kritik te nxënit. 

 

4. Objektivat e programit të studimit. 

 

Programi i studimeve bachelor i matematikes ka për qëllim që studentët të:  

 fitojnë njohuri nga matematika dhe shkencat tjera ekzakte siç  janë fizika, kimia 

biologjia etj. për përkufizimin e botës materiale dhe të përvetësimit të drejtë të 

njohurive nga matematika 

 zbatojnë dhe kultivojnë vetitë pozitive të personalitetit: mendimi kritik, kreativiteti, 

ndershmëria, kureshtja, liria e mendimit dhe të shprehurit dhe aftësia për t'i ndihmuar 

tjetrit.  

 kuptojnë se zhvillimi i hulumtimeve shkencore shumëvjeçare në matematika ka 

rezultuar me ndikim të dukshëm në përmirësimin e standardit dhe kushteve më të 

mira për jetë 
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Përshkrimi i lëndëve të përfshira në programin e studimit të propozuar.  

 Planprogrami i studimit: Bachelor i matematikës 

Programi i studimit:  DREJTIMI ARSIMOR 

Viti parë – Semestri i parë  

Nr. Lënda Orë (L+U+L) ECTS Statusi Mësimdhënësi 

1. Analizë matematike I 3+2 7 O  

2. Algjebra I 2+2 6 O  

3. Gjeometri analitike I 2+2 6 O  

4. Matematika elementare I 2+2 6 O  

5. Gjuhë angleze I 2+2 5 O  

 Totali 21 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti parë – Semestri i dytë  

Nr. Lënda Orë (L+U+L) ECTS Statusi Mësimdhënësi 

1. Analiza matematike II 3+2 7 O  

2. Algjebra II 2+2 6 O  

3. Gjeometri analitike II 2+2 6 O  

4. Matematika 

elementare II 

2+2 6 O  

5. Aplikacione 

kompjuterike  

2+2 5 Z  

6. Gjuhë angleze II 2+0 5 Z  

 Totali 21 30   

 

 

 

 

 

 

 

Udhëzim: Studenti duhet të zgjedhë njërën nga lëndët zgjedhore të ofruara për këtë 

semestër. 
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Viti dytë – Semestri i tretë  

Nr. Lënda Orë (L+U+L) ECTS Statusi Mësimdhënësi 

1. Analizë matematike 

III 

3+2 7 O  

2. Algjebra lineare 2+2 6 O  

3. Bazat e gjeometrisë I 2+2 6 O  

4. Gjeometri deskriptive 2+2 5 O  

5. Bazat e të dhënave 2+2 6 Z  

6. Teoria e matricave 2+2 6 Z  

 Totali 21 30   

 

MESTRI II Udhëzim: Studenti duhet të zgjedhë një nga lëndët zgjedhore të ofruara për këtë semestër. 

 

Viti dytë – Semestri i katërt  

Nr. Lënda Orë (L+U+L) ECTS Statusi Mësimdhënësi 

1. Analizë matematike 

IV 

3+2 7 O  

2. Bazat e gjeometrisë 

II 

2+2 7 O  

3. Programimi linear 2+2 6 O  

4. Analiza vektoriale 2+2 6 z  

5. Matematikë konkrete 2+2 6 Z  

6. Teoria Elementare e  

numrave 

2+2 6 Z  

7. Histori e 

matematikës 

2+0 6 Z  

 Totali 21 30   

 

 

 

MESTRI II 
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Udhëzim: Studenti duhet t’i zgjedhë dy nga lëndët zgjedhore të ofruara për këtë semestër. 

 

Viti tretë – Semestri i pestë 

Nr. Lënda Orë (L+U+L) ECTS Statusi Mësimdhënësi 

1. Hapësirat metrike 2+2 7    

O 

 

2. Teoria e gjasës 2+2 7 O  

3. Metodika  e 

matematikes 

2+2 6 O  

4. Strukturat algjebrike 2+2 5 Z  

5. Metodat numerike 2+2 5 Z  

6. Filozofi e edukimit 2+2 5 Z  

7. Metodologjia e 

përgjithshme e 

mësimdhënies 

2+2 5 Z  

 Totali 20 30   

 

 

 

 

 

 

 

 

Udhëzim: Studenti duhet t’i zgjedhë dy nga lëndët zgjedhore të ofruara, një profesionale dhe 

një pedagogjike. 

Viti tretë – Semestri i gjashtë 

Nr. Lënda Orë (L+U+L) ECTS Statusi Mësimdhënësi 

1. Statistikë 2+2 7 O  

2. Ekuacionet diferenciale  te 

zakonshme 

2+2 6 O  

3. Metodika – praktika 0+2 5 O  

4. Gjeometri diferenciale 2+1 5 Z  

5. Elemente nga Analiza reale 2+1 5 Z  



 

- 110 - 
 

Udhëzim: Studenti duhet të zgjedhë një nga lëndët zgjedhore të ofruara për këtë semestër. 

 

6. Elementet të analizës 

funksionale 

2+1 5 Z  

6. Punim diplome 10 7 O  

 Totali 23 30   



Përshkrimi i shkurtër i lëndëve:  

Përshkrimi i lëndës: Analiza matematike I 

Njohja me numrat realë, funksionet reale dhe të kuptimeve që lidhen me të. Në veçanti, 

studentët duhet të krijojnë shkathtësi nga vazhdueshmëria e funksioneve  dhe elementet e 

njehsimit diferencial. 

 

Literatura: 

1. D. Adnadevic, Z. Kadelburg: Matematicka analiza I.  Nauka, Beograd 1996  

2. Walter rudin, Principles of mathematical analysis, Mc-Graw Hill, 1974 

 

Përshkrimi i lëndës: Algjebra I 

Ky është kurs i vitit të parë i nivelit Bachelor i cili i kushtohet nocioneve bazike algjebrike të 

cilat përdoren në shumicën e fushave të matematikës. Qëllimi i kursit është njohja e 

studentëve me elementet e teorisë së bashkësive, pasqyrimeve e relacioneve dhe logjikës 

matematike.  

Literatura: 

1. E. Gashi, Teoria e bashkësive dhe logjika matematike, UP, Prishtinë, 2000. 

2. John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, 7th Ed.; Boston, London: 

Addison-Wesley, 2003. 

3. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th  Ed.; Mc-Graw 

Hill, 2011.. 

 

Gjeometria analitike I   

Në kursin Gjeometria analitike I  do të studiohet algjebra vektoriale e cila do të shfrytëzohet 

në futjen e sistemeve koordinatave afine në drejtëz, rrafsh dhe hapësirë. Jepet kuptimi i 

vektorit dhe i veprimeve me vektorë (mbledhja dhe zbritja e vektorëve, shumëzimi i vektorit 

me numër (skalar), prodhimi skalar, prodhimi vektorial, prodhimi i përzier dhe prodhimi i 

dyfishtë i vektorëve) si dhe vetitë e veprimeve të tilla.  Pastaj, do të studiohet teoria e vijave 

të shkallës së parë – drejtëza. Jepen ekuacione të ndryshme të drejtëzës në rrafsh dhe 

studiohen pozitat reciproke të drejtëzave në rrafsh. Në vazhdim studiohen vijat e shkallës së 

dytë – prerjet konike (elipsi hiperbola dhe parabola). Jepet përkufizimi i tyre i përbashkët -  si 

bashkësi e pikave të rrafshit me vetinë që raporti ndërmjet largesës së tyre nga një pikë e 

fiksuar (vatra) me largesën e tyre nga një drejtëz e fiksuar (direktrisa) të jetë madhësi 

konstante –ekscentriciteti  (që është  më e vogël, më e madhe ose e barabartë me 1). Jepen 

ekuacione të ndryshme (si ato kanonike, polare, boshtore, kulmore) të prerjeve konike .  
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Literatura bazë: 

[1]  Berani, I., Gjeometria analitike, ETMM, Prishtinë, 1988; 

[2]  Riddle, F.D., Analytic Geometry, PWS, Publishing Company, Boston, 1996;  

[3]  Kletenik, D., Zbornik zadaç po analitiçeskoj geometrii, Moskva,1972. 

 

 

Matematika Elementare I  

Ky kurs përmban  pjesët më të domosdoshme nga algjebra dhe analiza, sipas planit dhe 

programit të matematikës për shkollën e mesme. Disa kapituj nga funksionet kuadratike, 

eksponeciale dhe  logaritmike përfshihen në këtë kurs. 

Literatura   bazë :  

1. Naim L. Braha dhe Armend Shabani, Permbledhje detyrash per pergatitjen e testit 

te matures, Prishtine, 2008. 

2. Terry H. Wesner, Harry L. Nustad: Intermediate Algebra with applications, WCB 

Group 1991 

 

Gjuhë angleze I 

-të ngulitin më tej njohuritë e fituara nëshkolën e mesmen tri aspekte të gjuhës: lexim, të folur 

dhe shkrim; 

-të shqiptojnë drejtë fjalët dhe shprehjet e njohura. Të lexojnë rrjedhshëm dhe me saktësi. Të 

zotërojnë mirë theksin e fjalës dhe fjalisë. 

-të kenë zgjeruar fondin e fjalorit me fjalë dhe shprehje të reja me tematikë të larmishme. Të 

kuptojnë dhe të dinë të përdorin gjithë leksikun e njohur; 

-të zotërojnë më mirë njohuritë gramatikore të mësuara më parë dhe të kenë përvetësuar 

dukuri të reja gramatikore që përfshihen në program; 

Literatura bazë: 

1. John and Liz Soars- New Headway (pre-Intermediate and Intermediate) Oxford 

University Press  

2. Jon Eastwood-Oxford Practice Grammar 

3. Penny Ur-Gramar Practice activities 
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Analiza Matematike II 

Kuptimet e integraleve, funksioni primitive, vetite  themelore te integraleve te pacaktuara, 

metodat  e njehsimit te integraleve, metoda e zevendesimit, metoda   e integrimit me pjese, 

integrimi i funksioneve racionale, integrimi i funksioneve iracionale, inegrimi i funksioneve 

trigonometrike, integrimi i funksioneve te cfardoshme, kuptimi i integralit te caktuare, vetite  

e integraleve te caktuara, klaset e funksionev et eintegrueshme, funksionet monotone, te 

vazhdueshme etj, formula  e Njuten-Laibnicit, zbatimet e inegralit  te caktuare, syprinat e 

siperfaqeve, gjatesite  e lakoreve, vellimi i trupave rrotulluese, siperfaqja  e trupave 

rrotullues, serite funksionale, konvergjenca  e njevlershme, kushtet e konvergjences se 

njevlershme, vetite  e serive funksionale, kalimi  me limit, derivat, integral, serite 

polinomiale, rrezja e konvergjes se serive polinomiale, zberthimi i funksioneve ne seri  

polinomiale. 

Literatura bazë: 

1. Walter Rudin, Principles of mathematical analysis, McGraw-Hill, 1974 

2. Brian S. Thomson, Judith B. Bruckner, Andrew M. Bruckner: Elementary real 

analysis, thomson bruckner, 2001 

3. K. Bukuroshi, analiza Matematike I, Tirane , 1977. 

4. Adnadevic.D dhe Kadelburg .Z, Analiza matematike I (serbisht)Beograd, 1998.   

 

Përshkrimi i lëndës: Algjebra II 

Ky është kurs i vitit të parë i nivelit Bachelor në të cilin studiohen elemente të teorisë së 

polinomeve, matricat e determinantet, si dhe sistemet e ekuacioneve lineare dhe zgjidhjet e 

tyre.  

Literatura bazë: 

1. E. Gashi, Algjebra I, UP, Prishtinë, 2001. 

2. John B. Fraleigh, A First Course in Abstract Algebra, 7th Ed.; Boston, London: 

Addison-Wesley, 2003. 

3. Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications, 7th  Ed.; Mc-Graw 

Hill, 2011 

 

Gjeometria analitike II   Në kursin Gjeometria analitike II, që është vazhdim i natyrshëm i 

kursit Gjeometria analitike I, do të studiohen elementet e prerjeve konike (diametrat, 

tangjentat, boshtet, asimptotat dhe vatrat). Studiohet ekuacioni i përgjithshëm i shkallës së 

dytë duke e shndërruar atë në tipat e reduktuar dhe ekuacione kanonike, me ç’rast bëhet 

klasifikimi i vijave të gradës së dytë. Në vazhdim,jepet ekuacioni i përgjithshëm (vektorial 

dhe numerik(skalar)) i rrafshit; studiohen forma të ndryshme të ekuacionit jo të plotë të 

rrafshit si dhe ekuacioni normal i tij. Jepen, po ashtu ekuacione të ndryshme të drejtëzës në 

hapësirë dhe studiohen pozitat reciproke të drejtëzave në hapësirë si dhe pozitat reciproke të 
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drejtëzës dhe rrafshit në hapësirë. Në fund, studiohen sipërfaqet e ndryshme – jepen 

përkufizimet e tyre, vetitë dhe ekuacionet e tyre. 

Literatura bazë: 

[1]  Berani, I., Gjeometria analitike, ETMM, Prishtinë, 1988; 

[2]  Riddle, F.D., Analytic Geometry, PWS, Publishing Company, Boston,    1996;  

[3]  Kletenik, D., Zbornik zadaç po analitiçeskoj geometrii, Moskva,1972 

 

 

Matemtika elementare II  

Ky kurs përmban kapituj të trigonometrisë plane dhe trigonometrisë hiperbolike. Kapitujt 

kryesorë të këtij kursi janë: funksionet trigonometrike, identitetet trigonometrike, ekuacionet 

trigonometrike, inekuacionet trigonometrike, trigonometria hiperbolike. 

Literatura   bazë :  

1. Naim L. Braha dhe Armend Shabani, Permbledhje detyrash per pergatitjen e testit te 

matures, Prishtine, 2008. 

 

2.Terry H. Wesner, Harry L. Nustad: Intermediate Algebra with applications, WCB 

Group 1991 

 

 

Aplikacione kompjuterike 

Sistemet numerike, paraqitja  e numrave ne kompjuter, pjesa hardverike  e kompjuterit, pjesa 

softverike  e kompjuterit, sistemi operative DOS, sistemi operative Windows, programet 

aplikative te sistemit operative  Windows, programet aplikative te paketes OFFICCE, Ms 

Word, Ms Exel, Ms Power Point, multimedia, interneti, programet tjera aplikative te 

avancuara.    

Literatura   bazë :  

1. N. .Braha, F.Merovci,  Bazat e punes  me kompjutere, 2006, Prishtine 

2. Linda Null  and Julia Lobur: The essentials of computer organization and 

architecture,Jones  and Bartlett Publishers,2003. 

3. Miles mMurdocca and Vincent Heuring,  Principles of computer architecture,Prentice 

Hall,1999 
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Gjuhë angleze II  

-të shqiptojnë drejtë fjalët dhe shprehjet e njohura. Të lexojnë rrjedhshëm dhe me saktësi. Të 

zotërojnë mirë theksin e fjalës dhe fjalisë. 

-të kenë zgjeruar fondin e fjalorit me fjalë dhe shprehje të reja me tematikë të larmishme. Të 

kuptojnë dhe të dinë të përdorin gjithë leksikun e njohur; 

-të zotërojnë më mirë njohuritë gramatikore të mësuara më parë dhe të kenë përvetësuar 

dukuri të reja gramatikore që përfshihen në program; 

Literatura bazë: 

1. John and Liz Soars- New Headway (pre-Intermediate and Intermediate) Oxford 

University Press  

2. Jon Eastwood-Oxford Practice Grammar 

3. Penny Ur-Gramar Practice activities 

4.  

 

Analiza matematike III 

Kjo lëndë do t’u  mundësojë studentëve që të përforcojnë dhe dukshëm zgjerojnë njohuritë 

nga analiza matematike 

Literatura bazë: 

1. Ljashko, I. I; Borjaquk, A. K; Gaj, Ja. G; Kalaida, A. F, Matematiqeskij analiz, (pjesa 

II), Kijevë 1983. 

2. William Trench, Mathematical analysis, 2012. 

 

 

 

Algjeber lineare  

Në fillim do të punohen detyra ne mënyrë që të shpjegohen kuptimet dhe nocionet themelore 

të lëndës Hapësirat vektoriale. Do të punohen detyra të cilat shpjegojnë kuptimn e bazës dhe 

dimensionit të hapësirës vektoriale, pastaj do të jepet kuptimi i nënhapësirës dhe 

mbështjellësit linear . Tutje, do të punohen detyra ne lidhje me veprimet me nënhapësira . 

Pasi të jenë arritur këto objektiva do të vazhdohet me operatorët linearë dhe vetitë e tyre. Me 

kuptimin e matricës së operatorit linear dhe pastaj do të studjohet grupi i operatorëve 

regularë. Kështu do të arrihet një bazë e mjaftueshme për të studjuar pastaj nënhapësirat 

invariante dhe operatorët reducibil e plotësisht reducibil. Pastaj, vlerat vetjake dhe vektorët 

vetjakë dhe diagonalizimi i matricës përkatësisht operatorit. Pasi të jenë arritur këto qëllime 

do të studjohet sjellja e matricës në trajtë kanonike të Zhordanit. 
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Literatura bazë: 

1. Gashi E., Pupovci. D., Hapësirat vektoriale, Prishtinë, 1998, 

2. Charles G.Cullen, Matrix and linear transformations, Canada, 1990, 

3. Zhang.F., Matrix Theory, Springer-Verlag New York, 1999, 

Bazat e gjeometrise I  

 

 Të kuptohen metodat themelore për ndërtimin e Gjeometrisë;Të dallohet Gjeometria 

absolute, Gjeometria euklidiane dhe Gjeometritë joeuklidiane (Gjeometria hiperbolike dhe 

Gjeometria eliptike). Të  studijohen grupet e izometrive në drejtëz, rrafsh dhe hapësirë duke i 

paraqitur izometritë si produkte të simetrive qendrore, boshtore dhe  rrafshore; 

 

Literatura bazë: 

1. Shaban Baxhaku, Leksione të gjeometrisë së lartë, Tiranë, 1991. 

2.Mileva Prvanoviq, Osnovi geometrije, Beograd,1980. 

3. Levi S. Shively, An introduction to Modern Geometry, New-York, 1959. 

 

Gjeometria descriptive 

Elementet e gjeometrisë deskriptive: elementet gjeometrike (pikat, drejtëzat, rrafshet), 

relacionet (incidentës, distancat). Llojete projektimeve: projektimet qëndrore, prokektimet 

paralele. Teorema e Dezargue-t. Projektimet perspektive. Invarianta e projektimeve 

perspektive. Projektimet afine. Invarianta e projektimeve afine. Projektimet perspektive dhe 

afine të rrethit. Projektimi normal në një rrafsh: metodat e distancave. Projektimet normale në 

dy rafshe. 

Literatura bazë: 

          [1]  Zagorka Shnajder, Gjeometra descriptive, Beograd 1979. 

                    [2]  Vilko Niče, Deskriptivna geometria, Zagreb 1987 

     [3]  Branka Alimpiq& Zagorka Shnajder, Përmbledhje detyrash nga 

             gjeometria projective dhe gjeometria descriptive, Beograd 1981. 

 

Bazat e te dhenave 

Perpunimi dhe njohja me elementet themelore te bazave  te dhenave, format  e  paraqitjes  se 

te dhenave, bazat relacionale, elementet themelore ne access,  objektet   e tabelave, lidhjet e 
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te dhenave dhe llojet e  tyre, objektet   e pyetsoreve, manipulimet  me pyetsore te avancuare, 

operatoret logjike dhe aritmetike, format, elementet e tolbox-it ne forma, raportet  dhe 

veprimet me to, makrot,   normalizimi i bazave, elementet themelore  ne  SQL.   

Literatura   bazë: 

1. Mastering access , Autore:Alan Simpson,Celeste Robinson ,Botimi 1999 

2. Database  system  concepts , Autore :Abraham Silberschatz,Henry 

F.Korth,S.Sudarshan,Botimi 1997 

3. Database modeling and design,  Autore:Toby .J.Teorey,botimi 1999 (gjindet ne 

biblioteke te fakultetit) 

4. N. Braha dhe A. Berisha, bazat e te dhenave ne access, Prishtine, 2008 

 

 

Teoria e matricave 

Në fillim dë të shpjegohen kuptimet dhe nocionet bazë lidhur me matricat  pastaj do të 

shqyrtohen matricat në blloqe dhe veprimet me matrica në blloqe. Tutje, do të shpjegohen 

disa tipe speciale të matricave e pastaj do të fillohet me transformimet elemantare sipas 

rreshtave dhe shtyllave. Në vazhdim do të shpjegohen disa koncepte elementare lidhur me 

hapësirat vektoriale si p.sh. baza, dimensioni i hapësirës, nënhapësira, veprimet me 

nënhapësira etj. Pasi të jenë arritur këto objektiva do të vazhdohet me vlerat vetjake të 

matricës, determinantën dhe matricën inverse të matricës në blloqe, inversin e shumës, 

rangun e produktit dhe shumës dhe në fund vlerat vetjake të prodhimit të matricave. 

Literatura   bazë: 

1. Charles G.Cullen, Matrix and linear transformations, Canada, 1990, 

2. Zhang.F., Matrix Theory, Springer-Verlag New York, 1999, 

3. Gashi E., Pupovci. D., Hapësirat vektoriale, 

 

 

Analiza matematike IV 

Kjo lëndë do t’u  mundësojë studentëve që të përforcojnë dhe dukshëm zgjerojnë njohuritë 

nga analiza matematike. 

Literatura   bazë: 

1.  Ljashko, I. I; Borjaquk, A. K; Gaj, Ja. G; Kalaida, A. F, Matematiqeskij analiz, (pjesa II), 

Kijevë 1983. 

2. William Trench, Mathematical analysis, 2012 
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Bazat e gjeometrise II  

jepen elemente nga Gjeometria hiperbolike dhe të ndërtohet Modeli Poincare i Gjeometrise 

hiperbolike në rrafshin euklidian. Të jepen elemente  të ndërtimit sintetik dhe algjebrik të  

gjeometrisë projektive.  

Literatura   bazë: 

[1]. Shaban Baxhaku, Leksione të gjeometrisë së lartë, Tiranë, 1991. 

[2].H.S.M. Coxeter, Projective Geometry, New York-London-Toronto, 1964  

[3]. Dr. Shaban Baxhaku, Gjeometria projektive, Tiranë, 1991. 

 

Programimi linear 

Mësimi i lëndës Programimi linear ka një rëndësi të madhe  për përgatitjen e studentëve që 

me lehtësi të shpjegojnë shumë probleme të matematikës në shkollat e mesme. Gjithashtu, me 

studimin e Programimit matematik studenti fiton një bazë elementare që të thellojë njohuritë 

e tij në këtë fushë si dhe në fushat tjera matematike.  Kjo lëndë gjithashtu luan një rol të 

veqantë për studimin e shumë shkencave tjera ekonomike, teknike etj.  

Literatura bazë: 

1. Bernard Kolman, Robert E. Beck, Elementary linear programming with applications, 

1995 

2. Louis Brickman, Mathematical Introduction to Linear Programming and Game 

theory, 1989 

 

Analiza Vektoriale 

Kuptimet e njohura nga analiza matematike për funksionet e argumentit skalar të jepen edhe 

për funksionet e argumentit vektorial.  Po ashtu jepen kuptime pa të cilat as qe mund të 

mendohet shpjegimi i shumë nocioneve fizike e të shkencave tjera. Më tej, kuptimet 

rezultatet  e fituara   nga ky kurs shërbejnë për përcjelljen e kursit nga Gjeometria 

diferenciale. 

Literatura   bazë: 

[1]  Dr. sc. Minir Efendija, Analiza III & IV, Universiteti i Prishtinës, 2005; 

[2]  Dr. sc. M. Efendija,  Dr. sc.R. Zejnullahu,  Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga 

Analiza matematike II, Universiteti i Prishtinës,  1995. 

[3]  Zarinac-Francula, B, Diferencijalna Geometrija, Zbirka zadataka i repetotorij,  Skolska 

knjiga, Zagreb, 1990. 
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Matematike konkrete 

Kjo lëndë paraqet një lidhje ndërmjet analizës matematike dhe matematikës  diskrete (ang. 

Continuous +discrete=concrete). Kjo përfshinë pjesë të formulave rekurzive dhe diferencave 

të fundme. 

Literatura   bazë: 

1. Ronald  L. Graham, Donald E. Knuth, Oren Patashnik: Concrete Mathematics, 

ADDISON-WESLEY . 

2. Islam Shehu dhe Naim L. Braha, Matematika diskrete, vzioni per Arsim, Prishtine, 

2012 

 

 

Teoria e numrave 

Kuptimet bazike të Teorisë së numrave, kuptime të reja si rrjedhime logjike të kuptimeve të 

njohura më parë, zbatimin e njohurive në fushat e tjera të matematikës me theks te veçantë në 

Algjebër dhe shkencë kompjuterike.  

Literatura   bazë: 

[1]  M. Nathanson, Elementary Methods in Number Theory, Springer, 2000.  

[2] G.H. Hardy, E.M.Wright, An introduction to the Theory of Numbers, Fifth Edition, 

Oxford Science Publications, 1979 

[3] A. Karcanaj, Teoria e numrave, Tiranë 1983.  

  

Historia e matematikes 

Studentët e matematikës duhet të njohin historinë e matematikës, sepse, së pari, shoqërimi i 

mësimit të matematikës me njohuri të shkurta historike e bënë lëndën më tërheqëse për 

studentë dhe, se dyti, shpeshherë trajtimi i një teme të re matematike në kuadrin e zhvillimit 

historik të saj e bënë atë më të kapshme për studentët 

1. J. Friberg, "Methods and traditions of Babylonian mathematics. Plimpton 322, 

Pythagorean triples, and the Babylonian triangle parameter equations", Historia 

Mathematica, 8, 1981, pp. 277—318. 

2. Neugebauer, Otto (1969) [1957]. The Exact Sciences in Antiquity (2 ed.). Dover 

Publications.  

3.  Heath. A Manual of Greek Mathematics. p. 5. 
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Hapësirat metrike  

 

Jepet përkufizimi i hapësirës metrike i cili ilustrohet me shembuj të ndryshëm karakteristik të 

hapësirave të tilla. Studiohen disa kuptime metrike të hapësirave metrike (largesa ndërmjet 

bashkësive, diametri i bashkësisë, kufizushmëria, kufizushmëria e plotë)  si dhe vetitë 

topologjike  të hapësirave të tilla (interiori, mbyllja, koturi, bashkësia e hapura, bashkësia e 

mbyllura, bashkësia derivat, etj.). Klasë të ndryshme funksionesh siç janë funksionet e 

vazhdueshme, uniformisht të vazhdueshme, të Lipshitsit si dhe vetitë e tyre shqyrtohen, më 

tej, në kuadër të këtij kursi. Trajtohen, po ashtu, hapësirat e plota dhe disa teorema të 

rëndësishme në lidhje me hapësirat e tilla (teorema e Banahut mbi pikën fikse, teorema e 

Kantorit dhe ajo e Berit). Në fund, jepet edhe kuptimi i kompaktësisë dhe lidhshmërisë të 

hapësirave metrike dhe topologjike .  

Literatura bazë: 

[1]  Haxhibeqiri, Q., Hapësirat metrike, (Ligjërata të autorizuara), Prishtinë, 2007-

2008. 

          [2]  Buskes,G.&Van Rooij,A., Topological spaces- From Distance to Neighborood, 

Springer, New York, 1996. 

          [3]  Haxhibeqiri, Q.,Përmbedhje detyrash nga topologjia, UP, Prishtinë,1996. 

 

Teoria e gjasës 

Algjebra e ngjarjeve (elementare dhe komplekse) dhe elemente të kombinatorikës. Kuptimet 

themelore të teorisë të gjasës ( gjasa e kushtëzuar, ngjarjet e pavarura, formula e Bayes-it, 

gjasa e plotë). Ndryshoret e rastësishme (tipet diskrete dhe të vazhdueshme, shpërndarja e 

gjasave dhe funksioni i shpërndarjes, shpresa matematike, varianca dhe devijimi standard). 

Disa shpërndarje karakteristike (uniforme, binomiale, gjometrike, shpërndarja e Poisson-it, 

shpërndarja e studentit dhe shpërndarja normale (Gauss-it)). Teoremat kufitare: jobarazimi i 

Chebyshev-it dhe ligji i dobët i numrave të mëdhenj, teorema qëndrore kufitare, ligji i fortë i 

numrave të mëdhenj. 

Literatura bazë: 

1.  "Probability theory, Encyclopaedia Britannica". Britannica.com. Retrieved 2012-02-

12. 

2. Grinstead, Charles Miller; James Laurie Snell. "Introduction". Introduction to 

Probability. pp. vii. 

3. Hájek, Alan. "Interpretations of Probability". The Stanford Encyclopedia of 

Philosophy. Retrieved 2012-06-20. 
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Metodologji e matematikës 

Eshtë një ndërthurje e teorisë, proceseve kërkimore dhe e praktikës së nxënies dhe  

mësimdhënies. Në këtë kurs do të shqyrtohen teoritë e të nxënit në mamtematikë, metodat e 

mësimdhënies ndërvepriese, teknikat bashkëkohore të mësimdhënies dhe të nxënit 

bashkëpunues. Poashtu, gjatë kursit  do të shqyrtohen edhe vlerësimi dhe llojet e vlerësimit 

në lenden e matematikës. 

Literatura   bazë: 

1. Wilder, S.J.; Wilder, P.J.; Pimm, D. & Westwell.J: Learning to teach Mathematics in the 

Secondary School, Second edition, Routledge, London and New York, 2005; 

2.  Brumbaugh,D.K; Ashe, E.D.;Ashe,J.L.&Rock,D.: Teaching secondary mathematics, Lawrence 

Erlbaum Associates, Publishers, Mahwah, New Jersey, 1997  

      3.Martin,W.Gary;Strutchens,Marilyn E; Eliott, Porta C (sixty-ninth yearbook) The 

learning of    mathematics, NCTM (2007) 

Strukturat algjebrike 

Të thelloj dijen për strukturat algjebrike, sikur janë grupet, unazat, rrjetat dhe fushat. Të 

kuptojë strukturat algjebrike abstrakte dhe zbatimin e tyre konkret në lëmit e tjera të 

matematikës, por edhe në shkencat tjera.  

Literatura bazë: 

1. Dr. Rexhep Gjergji: Ligjërata të përgatitura.  

2. E. Ademaj & E. Gashi: Algjebra e Përgjithshme, Prishtinë 1986. 

3. Rexhep Gjergji: Përmbledhje detyrash të zgjidhura nga Algjebra e përgjithshme 

I, Prishtinë 2000. 

 

Metoda Numerike (MF) 

Analiza Numerike ka të bëjë me gjetjen e zgjidhjeve numerike të problemeve, veçanërisht për 

ato të cilat zgjidhjet analitike nuk ekzistojnë ose nuk janë lehtësisht të arritshme. Ky kurs 

ofron një hyrje në subjektin e lëndës  dhe trajton temat për zgjidhjen e ekuacioneve jolineare, 

si me një ndryshore po ashtu edhe me shumë ndryshore, zgjidhjen e sistemeve lineare te 

ekuacioneve, dhe përafrimin e funksioneve përmes polinomeve. Këto tema janë të një 

rëndësie praktike të madhe në shkencë, inxhinieri dhe financa, dhe gjithashtu kanë interes të 

brendshëm matematikore. Ky kurs përqendrohet në analizën teorike dhe në zhvillimin e 

algoritmeve praktike. Si pjesë e shembujve studentët eksperimentojnë në JAVA 

Implementimin  e algoritme të ofruara nga ligjëruesi. 

Literatura bazë: 

1. R. L. Burden, J. D. Faires, Numerical analysis, Brooks/Cole, 2001. 

2. C. F. Gerald, P. O. Wheatley, Applied numerical analysis, Addison-Wesley, 1994.  



 

- 122 - 
 

3. W. H. Press, e.a., Numerical recipes in C++, Cambridge, 2002 

 

 

Filozofi e edukimit  

Ky kurs do t`u ndihmojë studentëve që të kuptojnë  nocionet themelore të edukatës, historinë 

e edukimit dhe të shkollës gjatë etapave të zhvillimit shoqëror,  koncepcionet e 

filozofëve dhe pedagogëve të mëdhenj  si dhe me teoritë bashkëkohore të edukimit si: 

pragmatizmi, edukimi progresiv, kognivizmi, konstruktivizmi, humanizmi etj. 

Literatura bazë: 

Hajrullah Koliqi, Historia e pedagogjisë I, Prishtinë, 1997,  

Hajrullah Koliqi, Historia e pedagogjisë II, Prishtinë, 1998.  

Bardhyl Musai, Psikologji edukimi, Tiranë, 1999 

 

Metodologjia e përgjithshme e mësimdhënies  

Eshtë një ndërthurje e teorisë, proceseve kërkimore dhe e praktikës së mësimdhënies dhe 

procesit të të nxënit. Qëllimi kryesor i këtij kursit është përgatitja profesionale e studentëve 

dhe aftësimi i tyre për mësimdhënie në shkollat e mesme të larta. 

Literatura bazë: 

1. Musai.B.(2003). Metodologji e mësimdhënies, Tiranë. 

2. Muka. P.(1997). Të mësuarit me objektiva dhe modeli A-94, Prishtinë. 

3. Musai.B. (1999). Psikologji edukimi, Tiranë. 

 

 

Statistika 

Qellimet themelore te ketij kursi jane njohurite, perpunimi dhe analizimi i i te dhenave 

statistikore permes analizave   te regresioneve te atyre te dhenave. 

Literatura   bazë: 

1. N. Braha, Bazat e statistikes, Prishtine, 2006  

2. John A. Rice, Mathematical statistics and Data analysis, Duxbury Press, 1995 

3. Grinstead, Charles Miller; James Laurie Snell. "Introduction". Introduction to 

Probability 
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Ekuacionet diferenciale te zakonshme 

Në fillim studentët do të njihen me kuptimet e përgjithshme të ekuacioneve difernciale. Do të 

vërtetohet teorema fundamentale e teorisë së ekuacioneve diferenciale të zakonshme ( 

teorema e ekzistencës dhe e unicitetit të zgjidhjes). Tutje, do të studjohen ekuacionet 

diferenciale të rendit të parë të zgjidhshme me anë të kuadraturave( ndarja e ndryshoreve, 

ekuacionet homogjene, ekuacionet lineare, ekuacionet ekzakte, ekuacioni i Bernoulli-të, 

ekuacioni i Riccati-të), zgjidhja e ekuacioneve me metodën e diferencimit. Pasi të arrihen 

aftësitë e mjaftueshme lidhur me problemet e përmendura do të studjohen  zgjidhjet singulare 

të një ekuacioni diferencial. 

Literatura   bazë: 

1. Merovci Y., Ekuacionet diferenciale të zakonshme, Prishtinë, 1983, 

2. Ravi P.Agarwal, Donal O’Regan., An Introduction to Ordinary Diferential Equations, 

New York 2008, 

3. Hartman, Ph., Ordinary differential equations, New York, London, Sydney, 1964. 

 

 

Metodika – praktika 

Gjate kursit do të fokusohen çështjet që kane te bejne me njohjen dhe te kuptuarit e praktikave 

mesimore ne kuader përgatiten për mësimdhënie të lëndës së matematikes në shkollën e mesme të ultë 

dhe në shkollën e mesme të lartë. Ne praktike mesimore ,  studentet do te zhvillojne   shkathtësitë e 

vëzhgimit,  do te njohin elementet baze të programit me femijen ne qender, planifikimit të punes 

edukative të suksesshëm  ne kete nivel  arsimor, kuptojne elementet e komunikimit  te efektshem 

nderpersonal, si dhe  krijimit te nje klime te shendosh socio-emocionale në mjedisin shkollor. Gjate 

kursit do te shqyrtohen çështje të tilla si: planifikimi i një njësie mësimore, planifikimi i një serie të 

njësive të ndërlidhuara, vlerësimi dhe notimi i nxënies së nxënësve, përgatitja e mjeteve mësimore 

duke përdorur materialet të cilat janë në dispozicion. 

 

 

Gjeometria diferenciale 

Kjo lëndë përfshinë pjesë të vijave dhe sipërfaqeve, si dhe studion vijat në sipëfaqe, në 

veçanti studion kurbaturën dhe torsionin e një vije në një pikë të dhënë, formulat Frenet-Serre 

dhe studion pjesë nga gjeometria e brendshme e sipërfaqes (kurbatura e Gausit). 

Literatura   bazë: 

1. Sh. Baxhaku: Gjeometria diferenciale I, Tiranë. 

2. Sh. Baxhaku: Gjeometria diferenciale  II, Tiranë. 

3. Martin M. Liptschuit: Differential Geometry, Schaume’s Outline Series. 
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Elemente nga analiza reale 

Numrat real: aksioma e plotshmërisë dhe pohime ekuivalente, numrat kardinal. Familje të 

bashkësive: unaza, σ-unaza, algjebra, σ-algjebra, bashkësitë e Borelit. Funksionet me 

variacione të kufizuara. Integrali i Riemann–Stieltjes-it dhe aplikimi i tij. Masa: hyrje, vetitë 

themelore, problemi i masës invariante në R. Masa e jashtme e Lebesgue-t dhe σ-algjebra e 

bashkësive të matshme të Lebesgue-t. Funksionet e matshme të Lebesguet dhe përafrimi i 

tyre me funksione të thjeshta. Integrali i Lebesguet për funksionet e  matshme të kufizuara,   

Integrali i Lebesguet për funksionet e  matshme  jo- negative. Integrali i Lebesguet për 

funksionet e  matshme (arbitrare): aditiviteti i numrueshëm, vazhdueshmëria e integrimit, 

integrueshmëria uniforme. 

Literatura   bazë : 

[1]   Shehu I.:  Analiza matematike III  (Bazat e teorisë së masës dhe integralit), Prishtinë, 

1997; 

[2]  Shehu I.:  Analiza matematike III  (Detyra të zgjidhura), Prishtinë; 

[3] Halmos P.R.: Measure theory, New York, 1952;  

 

Elemente te analizes funksionale 

Analiza funksionale studion hapësirat vektoriale të normuara me dimensione të pafundme si 

dhe funksionet në to. 

Literatura   bazë: 

1. Walter Rudin, Functional Analysis,  McGraw-Hill, 1978. 



2.4 Integrimet Europiane dhe Administratë 

Publike 

Emri i Programit Studiues 
Integrimet Evropiane dhe Administrimi Publik 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doktoraturë, Kurs Universitarë) 
MA  

Academic Degree and the name of Diploma 

in final form and shortened.  

Master LL.M.Eur. në Integrimet Evropiane dhe 

Administrim Publik 

Profili i Programit Akademik Drejtësi 

Grupi për të cilën adresohet oferta 

Te gjitha ata që e kanë të kryer Fakultetin 

Juridik  Bachelor me katër vite studimi apo 

ekuivalent me 240 (ECTS) kredi 

Kohëzgjatja minimale 
2 vjet (4 semestra). 

Forma e studimit (rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studimi nga largësia etj.) 
E rregullt 

Numri i Kredive  ECTS 
120 

Moduli /Kurset (Përmbajtja e shkurtër) 
 

 

1.1 Teoria dhe Praktika e Drejtës 
Ndërkombëtare Publike 
1.2 E Drejta Kushtetuse (pozitive) e Kosovës  
1.3  Zhvillimi Historik i Institucioneve të BE 
1.4. Hyrje në të Drejtën Europiane 
1.5.1 Institucionet Ekonomike 
Ndërkombëtare 
1.5.2 Legjislacioni transnacional dhe 
Arbitrariteti 
1.5.3 E Drejta Penale Ndërkombëtare 
2.1 E Drejta Evropiane 
2.2 European Administrative Law 
2.3 Procedura dhe Konflikti Administrativ në 
Kosovë 
2.4. Deepening and Widening of the EU 
2.5.1. Vetëqeverisja Lokale në Kosovë 
2.5.2 E Drejta Ekologjike Evropiane dhe 
Komperative 
2.5.3 European Agricultural Law 
3.1 Sistemi Evropian i të Drejtave dhe Lirive 
të Njeriut 
3.2 European Labour and Social Security Law 
3.3  Protections Against Bribery and 
Corruption in Comperative Law  
3.4  Metodologjia dhe shkrimi ligjor 
3.5.1 Të Drejtat e Pakicave Nacionale në të 
Drejten Komperative  
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3.5.2 E Drejta Biznesore Evropiane dhe 
Komperative;  
3.5.3 E Drejta Evropiane e Pronsisë 
Intelektuale dhe Komperative 
4.1 E Drejta Evropiane e Prokurorimit Publik 
dhe Komperative  
4.2  European Competition Law 
4.3 The EU Court System  
 4.4 Unification & Approxmation of Private 
Law in the EU 
4.5 Zgjidhni njeren nga keto lende:  
4.5.1 European Liability Law 
4.5.2 E Drejta Penale Evropiane 
4.5.3 E Drejta Evropiane e Planifikimit 
Hapsinor dhe Komperative 
4.6 Teza 

Numri i vendeve të studimit 
30 

Udhëheqës i Programit Studimore 
Prof. Dr. Bashkim Zahiti (LL.M.) 

Stafi përhershëm Akademik 

(shkencorë/artistik) 

(Numri sipas kategorise së personelit) 

Dy Profesor Asistent 

Tarifa e Studimit 
300 euro per semester 

 

 



 Qëllimi I Programit   

 

“Europe’s unification will not be complete until the Balkan countries are members of the 

Union”. This statement by former President of the European Commission Romano Prodi at 

the Thessaloniki summit in 2003 still holds true today: The advancing European integration 

has made South Eastern Europe the 

centre of the European Union’s enlargement and integration efforts.  

The LL.M.Eur. Programme focuses on the special situation of Kosovo and its approximation 

to the European Union, studying its legal past, present and future.  

 

Këshilli i Bashkimi Evropian në Konferencën e Santa Maria da Feira në Qershor të vitit 2000 

përveq tjerash ka vendosur që Kosovës t`i njoh statusin e kandidatit potencial për integrim në 

BE. Gjithëashtu edhe  Qeveria e Kosovës tashmë ka definuar Integrimin Evropian si një prej 

objektivave më strategjik nacional që planifikohen të arrihen në planin afatmesëm. Në 

ndërlidhshmëri me këtë synim strategjik nacional sa i përket Integrimit Evropian është për tu 

theksuar se në vitet e ardhëshme Institucionet e Kosovës do të jenë të preokupuara me 

plotësimin dhe jetësimin e Kritereve të Kopenhagës ku barrën kryesore do ta bartin juristët 

gjatë unifikimit dhe harmonizimit (“acquis communautaire”) të legjislationit nacional me 

atë të BE.  

Ky program master shkencor është zhvilluar gjithëashtu edhe duke pasur parasyshë faktin se 

në Kosovë mbi 90% të tregut të punës për juristët e përbëjnë vendet e punës në administratë 

publike. Në ndërlidhëshmëri me këtë duhet të theksohet se në raportet vjetore të progresit për 

Kosovën Komisioni Evropian në vazhdimësi kritikon mangësinë cilësore të kapaciteteve 

administrative të Kosovës për implementimin e politikave reformuese që dalin nga rrugëtimi i 

Kosovës drejt integrimit evropian.  Kjo është çështje shumë e përgjithshme nga fakti se 

juristët në Kosovë kanë shumë pak ose nuk kanë fare aftësi praktike të fituara gjatë studimit 

të tyre dhe mu për këtë arsye kanë vështirësi me punësim. Qëllimi i këtij programi është t’u 

jepet njohuri praktike studentëve lidhur me implementimin e politikave integruese nga 

institucionet e Kosovës. Kjo aftësi e vlefshme u jep studentëve një përparësi në treg, sepse 

kur ata të diplomojnë do të fitojnë një përvojë të botës reale.  

Po ashtu duhet të theksuar se një  lloj të këtillë të  programit master (LL.M.Eur.) nuk ofron 

asnjë Institucion i Arsimit të Lartë në Kosovë. Edhe ky faktë gjithësesi do të jetë një përparsi 

në tregun e punës për studentët e diplomuar në Programin Master: “European Integration and 

Public Administration” (LL.M.Eur.) të Universitetit të Prizrenit.    
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 Objektivat e Mësimit 

 

Në lëndët e tyre të studimeve studentët duhet të fitojn dituri të thella  në fushën e drejtësisë. 

Ata  do të bëhën specialist në këtë fushë të drejtësisë do të jenë në gjendje ta kuptojnë ligjin 

në konteks të gjerë, me të gjitha funkcionet e tijë.  

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 të ndryshme 

ligjore në mënyrë kuptimplote.  

Të diplomuarit do të kenë shkathtësi akademike të adaptueshme sipas nevojave të tregut dhe 

do të jenë në gjendje  për të 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 amatare 

dhe angleze.  

Këto shkathtësi kanë gjithashtu për qëllim që të tregojnë sukses në karrierën (kryesisht e 

sektorit publik) që logjikisht përcjell gradën e ofruar nga ky program.  

Pra në përgjithësi pas diplomimit të studentit, objektivat e përgjithshme të të mësuarit për 

nivelin master  “European Integration and Public Administration” (LL.M.Eur.) janë të 

shumëfishta:  

Analiza ligjore: Studentët duhet të analizojnë më thellësisht Sistemin Ligjor të BE dhe të 

Kosovës si dhe të zhvillojnë aftësi kritike të lexuarit dhe të kuptuarit të autoriteteve ligjore si 

dhe njohjen e çështjeve ligjore evropiane dhe ndërkombëtare përmes rasteve duke qenë në 

gjendje të bëjnë krahasime me ligjin vendor, ta interpretojn atë dhe të bien vendime. 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 bien vendime. 

Shkrimi ligjor: Studentët duhet të kenë aftësi të hartojnë dokumente të zakonshme ligjore si 

aneks kushtetues, amendamente, udhëzime administrative, ankesa, kërkesa ligjore; Ata duhet 

të jenë në gjendje të organizojnë analizën ligjore dhe argumentin, të përdorin autoritetet 

ligjore në dokumentet e shkruara dhe të praktikojnë të shkruarit bindës.  

Kërkimet ligjore: Studentët duhet të mësojnë të artikulojnë pyetje efektive kërkimore, të 

kuptojnë rëndësinë e shfrytëzimit të autoriteteve primare siç janë rastet në gjykatë 

(veçanërisht rastet kushtetuese në gjykatë)   

Disa aftësi tjera: Studentët duhet të mësojnë pas diplomimit aftësitë e intervistimit dhe 

këshillimit ose negociimit. 

Duke patur parasyshë faktin se gjuha angleze është gjuhë e punës e Institucioneve të BE dhe 

njohuritë e sajë  janë esenciale për karrieren e të diplomuarve në këtë program të masterit 

“Introduction to EU Legal English” do të jetë lëndë obligative në semestrin e parë. 

Gjithashtu disa ligjërata munden të zhvillohen në gjuhën angleze nga profesorët vizitorë nëse 

mund të arrihet një bashkëpunim konkret ndërkombëtar për këtë program të masterit.  
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 Bashkëpunimi Ndërkombëtar 

 

Fakulteti Juridik i UPZ-së në agjenden e zhvillimit të vetë ka një prej prioriteteve edhe 

bashkëpunimin ndërkombëtar. Në këtë kontest modelet e përdorur për zhvillimin e këtij 

Programi  kan qenë Planprogramet Master:  “South-East European Law and European 

Integration” të Universitetit të Graz-it, “Europäische Integration” të Universitetit të 

Saarbrücken-it  si dhe “Europäisches Recht” të Universitetit të Bremen-it.   

Mundësitë e implementimit konkret të një bashkëpunimi ndëkombëtar në kuadër të Programit  

Master “European Integration and Public Administration” (LL.M.Eur.) të UPZ-së, psh. 

nëpërmjet  të shkëmbimit të profesorve vizitor ne kuader te TEMPUS-it do të elaborohen më 

shumë në faza të mëvonshme. 

 

 Kriterët e Hyrjes 

 

Të drejtën për çasje/konkurrim në Programin e Masterit “European Integration and Public 

Administration” (LL.M.Eur.)  të Universitetit të Prizrenit do ta kenë të gjithë kandidatët të 

cilët plotësojnë minimumin e kritereve si në vijim:   

a) Të jenë të diplomuar në një program të studimeve bachelor në drejtësi, me katër vite 

të studimit, ose të kenë ekuivalentin prej 240 ECTS kredive të grumbulluara. Të gjithë 

studentët të cilët kanë diplomuar jashtë Republikës së Kosovës për të pasur të drejtën 

për çasje/konkurrim në Programin e Masterit “European Integration and Public 

Administration” (LL.M.Eur.) të Universitetit të Prizrenit duhet të sjellin vendimin për 

nostrifikimin/barazvlerën e diplomës.  

b) Të kenë arritur një sukses të dalluar  gjatë studimeve themelore në drejtësi, me një 

minimum të notës mesatare prej 8.0 (tetë) dhe të tregojnë sukses në provimin pranues.  

c) Të kenë njohuri mesatare të përdorimit të gjuhës angleze. Kandidatët duhet të kalojnë 

pragun prej 5 pikëve në gjuhën angleze nga gjithësejt 10 pikë.   

d) Të kenë plotësuar dhe dorëzuar kërkesën për pranim në këtë program, sipas konkursit 

të shpallur.   
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 Pranimi i Studentëve 

 

Pranimi do të bëhet me konkurs nëpërmjet të provimit pranues,  ku numëri minimali i 

studentëve duhet të jenë 20 dhe ai maximal  35 studentë.  

Provimi pranues do të ketë një numër total prej 40 pikëve sipas lëndëve: E Drejtë Evropiane 

(10 pikë), E Drejtë Administrative (10 Pikë), E Drejtë Ndërkombëtare Publike (10 Pikë) dhe 

Gjuhë Angleze (10 pikë).  

 

 Taksat e studimit 

 

Përcaktohen nga Universiteti i Prizrenit dhe Ministria e Arsimit e Republikës së Kosovës. 

 

 Financimi 

 

Çështja e sigurimit të buxhetit për implementimin e këtij programi të studimit, pastaj 

hapësirat, pajisjet, dhomat e mësimit, kabinetet e mësimdhënies, etj., rregullohen si për 

programet e tjera të studimit të përcaktuar nga Fakulteti Juridik dhe Universiteti i Prizrenit, 

përmes fondeve publike dhe taskave/të hyrave që realizon Universiteti. Për pjesën e 

financimit të këtij programi të aplikueshme në këtë pjesë janë edhe pjesët tjera adekuate të 

raportit institucional të vetëvlerësimit.  

Përveç kësaj, implementimi i këtij programi të studimit në rast të induadrimit të profesorëve 

ndërkombëtarë do të bëhet në kuadër të ndonjë programi eventual ndërkombëtar, psh. 

Programi TEMPUS. 

 

 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. 
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Planprogramit Mësimor 
I - Year 

Semester 1st              
Orë/javë  

 

No. *O/E  L U ECTS Lectures 

1. O Teoria dhe Praktika e Drejtës Ndërkombëtare 
Publike 

3  6 Dr. Bashkim Zahiti 

2. O E Drejta Kushtetuse (pozitive) e Kosovës  3  6 Dr. Mazllum Baraliu 

3. O Zhvillimi Historik i Institucioneve të BE 2  5 Dr. Hajredin Kuqi 

4. O Introduction to EU Legal English 2  4 Dr. Mazllum Baraliu 

5. E Zgjidhni njeren nga keto lende:  
1International Economic Institutions 
Transnational Lignitation und Arbitration 
E Drejta Penale Ndërkombëtare 

2  4 Dr. Arif Riza 

6. E  2  4 Dr. Mazllum Baraliu  

7. E  2  4 Dr. Ismet Salihu    

Semester 2nd 

1. O E Drejta Evropiane 3  6 Dr. Bashkim Zahiti 

2. O European Administrative Law 2  5 Dr. Arif Riza 

3. O Procedura dhe Konflikti Administrativ në Kosovë 3  6 Dr. Agur Sokoli 

4. O Deepening and Widening of the EU 2  4 Dr. Hajredin Kuqi 

5. E Zgjidhni njeren nga keto lende:  
Vetëqeverisja Lokale në Kosovë 
E Drejta Ekologjike Evropiane dhe Komperative 
European Agricultural Law 

2  4 Dr. Arsim Bajrami 

6. E E Drejta Evropiane 2  4 Dr. Bashkim Zahiti 

7. E European Administrative Law 2  4 Dr. Blerim Reka 

II - Year 

Semester 3d 

1. O Sistemi Evropian i të Drejtave dhe Lirive të 
Njeriut 

3  6 Dr. Bashkim Zahiti 

2. O European Labour and Social Security Law 3  6 Dr. Iset Morina 

3. O Protections Against Bribery and Corruption in 
Comperative Law  

2  5 Dr. Blerim Reka 

4. O Metodologjia dhe shkrimi ligjor 2  4 Dr. Mazllum Baraliu 

5. E Zgjidhni njeren nga keto lende:  
Të Drejtat e Pakicave Nacionale në të Drejten 
Komperative  
E Drejta Biznesore Evropiane dhe Komperative;  
E Drejta Evropiane e Pronsisë Intelektuale dhe 
Komperative 

2  4 Dr. Bashkim Zahiti  

6. E Sistemi Evropian i të Drejtave dhe Lirive të 
Njeriut 

2  4 Dr. Mazllum Baraliu 

7. E European Labour and Social Security Law 2  4 Dr. Arif Riza 

Semester 4th 

1.  O E Drejta Evropiane e Prokurorimit Publik dhe 
Komperative  

3  6 Dr. Visar Morina 

2 O European Competition Law 2  5 Dr. Blerim Reka  

3. O The EU Court System  3  6 Dr. Bashkim Zahiti  

4. O Unification & Approxmation of Private Law in the 2  4 Dr. Hajredin Kuqi  
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EU 
5. E Zgjidhni njeren nga keto lende:  

 European Liability Law 
E Drejta Penale Evropiane 
E Drejta Evropiane e Planifikimit Hapsinor dhe 
Komperative 

2  4 Dr. Arif Riza 

6. E E Drejta Evropiane e Prokurorimit Publik dhe 
Komperative  

2  4 Dr. Iset Morina 

7. E European Competition Law 2  4 Dr. Mazllum Baraliu 

8. O Master Thesis   20  

Total of ECTS 120  

 



 

 Përshkrimi i Lëndeve: 

 

Numri i 

Lëndës 

dhe 

Titulli: 

Përshkrimi i lëndës duke përfshirë përmbajtjen, temat e mbuluara, 

kompetencat e fituara dhe  literatura e përdorur: 

 

 

1.1  

Teoria dhe 
Praktika e 
Drejtës 
Ndërkomb
ëtare 
Publike 

International law governs today not only the relations between states, but is the central 
legal framework for the processes of globalization, internationalization and 
transnationalization. On the basis of current and classic choices of international and 
national courts and arbitration bodies leading the event in international law. She the one 
hand represents the development of international law in legal theory and political context, 
and on the other hand provides a structured overview of the key parts of the law.  

Përmbajtja: Parimet e përgjithshme të së Drejtës Publike Ndërkombëtare, lëndën 
kryesore të së drejtës ndërkombëtare, zhvillimet e së drejtës ndërkombëtare, burimet e 
së drejtës ndërkombëtare, marrëdhëniet në mes të drejtës ndërkombëtare dhe nacionale 
si  dhe teoritë kryesore, shtetet si lëndë e së drejtës ndërkombëtare , elementet e shtetit, 
popullata, territory dhe sovraniteti, njohja e shteteve, llojet e njohjes, përgjegjsia 
ndërkombëtare e shteteve , trupat ndërlidhës ndërkombëtar, misionet diplomatike dhe 
konsulare, traktatet ndërkombëtare, zgjija paqësore e mosmarrëveshjeve, si dhe 
problemet aktuale të së drejtës ndërkombëtare në ndërlidhëshmëri me rastin e Kosovës. 
Kompetencat: Problemet dhe sfidat e implementimit të së Drejtës Ndërkombëtare, roli i 
lëndeve të së drejtës ndërkombëtare në krijimin e të drejtës ndërkombëtare, përgjegjësia 
ndërkombëtare e shteteve  etj. 
Literatura: 
Zejnullah Gruda: E drejta ndёrkombёtare publike. Botim i plotёsuar dhe i pёrmirёsuar 
2007.  

-Arben Puto: E drejta ndёrkombёtare publike; Botim i 8-tё, Tiranё 2004. 

Literatuara e avansuar: 

 Knut Ipsen: Völkerrecht. Botim i pestё 2008. 

Wolfgang Graf Vitzthum: Völkerrecht. Botim i pestё 2010. 

1.2  

E Drejta 

Kushtetus

e 

(pozitive) 

e  Kosovës  

Përmbajtja: Kjo lëndë mbulon pjesën material dhe procedurale të Kushtetutës të 
Republikës të 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 ushtrimin e mjeteve 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. 
Literatura: 
E drejta kushtetuese,   Kurtesh Salihu, Prishtinë, 1998 
E Drejta kushtetuese , autore  Luan Omari & Aurela Anastasi  Tiranë 2010 
E drejta kushtetuese , autor Aurela Anastasi ,Tiranë 2003    
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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.  

1.3  

Zhvillimi 
Historik i 
Institucion
eve të BE 

Since the Treaty on European Union, the Treaty of Lisbon, the EU is also explicitly a 
value-based institutional action system. Is characterized that its development by the 
tension between individual and collective interests of the Member States with regard to 
existing and still held for the required responsibilities and other forms of cooperation, as 
well as by its own logic of development of European institutions, it has become clear, 
especially on the occasion of the economic and financial crisis. In the seminar this view 
based on individual institutional forms of action should be considered exemplary and 
deepened. 

1.4. 
Introductio
n to EU 
Legal 
English 

This class aims at giving participants an overview of the constitutional & institutional law 
of the European Union using all the relevant English legal terminology. Students will 
become familiar with the language of the treaties and the institutions as well as 
introducing them to the most important themes in EU law. Having completed this class 
participants should be able to communicate freely in English about all of the major issues 
in EU law. Although EU law is identical in all member states, a knowledge of all relevant 
issues and terms in English is indespensible to all lawyers. Providing this ability will be 
the main object of this class. 

1.5.1  
Internation
al 
Economic 
Institutions 

For the economic development of the region and its progress towards possible accession 
to the European Union the participation in international economic institutions is of much 
importance. The course first gives a general introduction into the institutional aspects and 
activities of international economic organisations and their role for global and regional 
economic governance. In particular, the World Trade Organisation, the World Bank and 
the International Monetary Fund are studied together with regional organisations like the 
European Bank for Reconstruction and Development. Through a number of case studies 
taking the examples of the countries of the region, the relevance of and participation in 
the work of international economic institutions is being analysed with regard to its impact 
in practice. 

Literature: 
Arif Riza, Organizatat Ndërkombëtare, 2012. 
Leroy Bennet, International Organisations (New Jersey: Prentice Hall, 1995) i njejti libër 
në gjuhën kroate (i përkthyer). 
Bashkim Zahiti , E drejta Evropiane, botimi i katërt, 2014. 

1.5.2  

Transnatio
nal 
Lignitation 
und 
Arbitration 

The course has two main parts: International civil procedure and international arbitration 

I. International Civil Procedure – selected chapters: 

1. Competence in legal disputes in connection with a contract 

2. Applicable law in disputes arising from a contract 

3. Recognition and enforcement of foreign court decisions 

II. International Arbitration – selected chapters:  

1. Ordinary jurisdiction versus arbitration 
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2. The Arbitration agreement 

3. Applicable law in arbitration proceedings 

4. Recognition and enforcement of foreign arbitral awards (New York Convention 1958) 

The aim of the course is to provide students with basic knowledge on international civil 
procedure and the international competence in legal disputes in connection with contracts 
as well as the legal relations concerning court decisions. The basics of international 
arbitration and of arbitration agreements will be taught through a practical approach. The 
students will also be introduced to arbitration in Kosova. 

1.5.3  

E Drejta 
Penale 
Ndërkomb
ëtare 

Përmbajtja: Në këtë lëndë, studentët do të studjonë zhvillimin e së drejtës penale 
ndërkombëtare që nga tribunali i  Nurembergu dhe Tokios Kjo lëndë do të koncetrohet në 
studimin e e zhvillimeve të rëndësishme  të dekadës së fundit, duke përfshirë punën e 
Tribunaleve Penale Ndërkombëtare për  Ruanda  dhe ish  Jugosllavi, Gjykata Penale 
Ndërkombëtare, ndjekjet ndërkombëtare, dhe gjykimet kombëtare të të drejtave të njeriut 
dhe komisionet e vërteta (rastet mund të përfshijnë këtu Afrikën e Jugut dhe Irakun). 
Lënda gjithashtu do t’i kushtoj kujdes kontekstit ndërkombëtar dhe politik që ka quar kah 
komisionet e gjenocidit., krimet kundër njerëzimit  dhe krimeve të luftës  në të kaluarën, 
dhe që gjithashtu kanë përcaktuar rendin e mundësive në dispozicion të merren me to.  
Kompetencat:  Qëllimi i kësaj lënde nuk është vetëm të ofroj një pikëpamje të disa 
doktrinave kryesore të së drejtës penale ndërkombëtare dhe procedurave (duke përfshirë 
elementet e krimeve ndërkombëtare, bazat përgjegjsisë penale ndërkombëtare , dhe 
modelet procedural të perdorura për të ndjekur dhe provuar këto raste),por gjithashtu t’i 
ofroj studentëve një analiz për avantazhet dhe disavantazhet e qasjeve ndërkombëtare 
dhe vendore të merren më shkeljet e të drejtave të njeriut në masë nga e kaluara. 

2.1 
 E Drejta 
Evropiane 
 

Përmbajtja: Lënda do të ofroj njohuri të thella mbi Kompetencat e Organeve të BE-së , 
mbi të drejtën primare dhe sekundare të BE-së, se si është miratuar e drejta e BE-së në 
nivel Evropian, dhe çështjet 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). 
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: Lënda synon gjithashtu të zhvilloj një qasje kritike-analitike 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 BE-së 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: 
Bashkim I. Zahiti: E Drejta Evropiane, Botimi i katërt, Prishtinë 2014 
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Oppermann /Classen /Nettesheim: Europarecht, 5., vollständig neu bearbeitete  

Auflage 2011.  

Rudolf Streinz: Europarecht: 9., neu bearbeitete Auflage 2011. 

Jones, Alison & Brenda Sufrin, EU Competition Law: text, cases, and materials, Oxford: 
Oxford University Press, 4th edition, 2011.  

Korah, Valentine, An Introductory Guide to EC competition law and practice, Oxford: Hart 
Publishing, 9th edition, 2007.  

Whish, Richard, Competition Law, Oxford: Oxford University Press, 6th edition, 2009.   

Rosenthal, Michael & Stefan Thomas, European Merger Control, München: Beck, 2010.  

Bacon, Kelyn, European Community Law of State Aids, New York: Oxford University 
Press, 2009.  

Ezrachi, Ariel, EU Competition Law: An Analytical Guide to Leading Cases, Oxford: Hart 
Publishing, 2010. 

2.2  
European 
Administra
tive Law 

The course covers the fundamentals of European administrative law, in particular, 
general questions, sources of law, laws binding the citizen in the European administrative 
law, and the administration by EU institutions, organization of the Commission, agencies, 
occupational forms of direct EU law enforcement, liability. 
The aim of this course is to give participants an insight into the European Union as an 
"administrative space" and to arouse a "field of law in the making" interest, including by 
the European administrative law and not only from the perspective of the German but 
also the French British administrative law is treated. Although the course has been 
selected as the type of event, questions or contributions to the discussion of the 
participants are always. 

2.3 

Procedura 
dhe 
Konflikti 
Administra
tiv në 
Kosovë 

Përmbajtja: Hyrje në porcedurat administrative dhe bazat e së Drejtës të Procedurës 
Administrative në Kosovë, pikëpamje në  fusha të veçanta të së Drejtës Administrative  si 
e Drejta Mjedisore, e Drejta e Ndërtimit dhe Planifikimit Hapsinor apo  e Drejta e Policisë. 
Më specifikisht, lënda duhet të jap njohuri dhe shkathtësi lidhur me procedurat 
administrative kosovare, që janë të rregulluara në radhë të parë në ligjin per procedure 
administrative dhe ne ligjin mbi konfliktin administrativ. Pra 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: 
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. 

2.4 

Deepening 
and 
Widening 
of the EU 
 

Deepening and Widening of the EU with a Focus on the Situation of South Eastern 
European States. The following topics will be discussed during the course: 
- The EU as an open system of integration; 
- Motives and experience concerning the enlargement(s); 
- Motives and experience concerning the revisions of the treaties and the European 
Constitution; 
- Scenarios of enlargement in South Eastern Europe; 
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- Smaller and middle-sized states in a future European Constitution.  

2.5.1  

Vetëqeveri
sja Lokale 
në Kosovë 
 

Local Administration - Content: General principles of local administration, the 
competences of local administration, relations and conflicts between local and central 
administration, the main challenges and the opportunities of offering good services to the 
citizens, Kosovar legislation on local government, etc.  
Competences: Students will now how practically local administration works in Kosovo and 
which are their main responsibilities and challenges.  
Literature: 
Sistemi Kushtetues i Republikes se Kosoves, A. Bajrami. 2011 (Pjesa e administrimit 
lokal). 
Howard Elcock, Local government (Policy and management in local authorities), 
Routledge, 1994. 
Tim Blackman, Urban Policy In Practice, Routledge, 1995. Kurtesh Saliu, E drejta 
kushtetuese, Prishtine, 2001 
Hilaire Barnett, Constitutional and Administrative Law, Cavendish Publishing, 2002. 
Kushtetuta e Kosovës (2008) 
Ligji për Vetqeverisjen Lokale (2008).  
Ligji për Financat e Pushtetit Lokal (2008)  
Karta Evropiane e Qeverisjes lokale (1985)  
 

2.5.2  

E Drejta 
Ekologjike 
Evropiane 
dhe 
Komperati
ve 

 

 

Pëmbajtja: Qëllimet e lëndës janë njohja me sitstemin institucional te menaxhimit 
mjedisor në nivel gobal, europian dhe local; njohja me mekanizmat ligjor, politik dhe 
financiar global, evropian dhe lokal për menaxhimin e mjedisit; njohja me obligimet 
kryesore te shteteve ne raport me konventat mjedisore dhe direktivat e BE ; njohja me 
situaten  e menaxhimit te mjedisit ne Kosovë. 

Kompetencat : Ne fund te ketij kursi  studentet pritet  që të kuptojne historikun e 
menaxhimit mjedisor ne bote; të kuptojne dhe te jene te afte te nxjerrin obligimet e 
shteteve pale ndaj konventave mjedisore dhe direktivave evropiane; të kuptojnë 
specifikat e problemeve mjedisore në Kosovë në raport me ato të rajonit, Europës dhe 
më gjerë; të njihen me zbatimin e legjislacionit në fushën e mjedisit në Kosovë. 

Literatura:  

Meßerschmidt, Europäisches Umweltrecht (München 2011)  

Winter/Krämer, Umweltrecht, in Schulze/Zuleeg/Kadelbach (Hrsg.), Europarecht (Nomos 
2010) 

2.5.3  

European 
Agricultura
l Law 

European Agricultural Law "provides a systematic overview of the Common Agricultural 
Policy and the functionally relevant agriculture regulations of the European Communities. 
In the book, the areas of common market organizations, state aid, rural development, 
resources legal, veterinary, plant health and food law, environmental law, agriculture 
concerned, Forestry Law, and other terms and conditions for agricultural production are 
described and given the appropriate legal bases  
The basis of the European agricultural law, Article 38 ( ex Article 32 TEC) to 44 ( ex 
Article 38 TEC) of the Treaty on the Functioning of the European Union ( TFEU). This 
includes the following objectives of the common agricultural policy ( CAP) are defined: 
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To increase agricultural productivity by promoting technical progress, the rational 
development of agricultural production and the optimum utilization of the factors of 
production , in particular labor. 
 The agricultural sector was recognized from the outset by EU law and " communitised "  . 
Also the products are already specified in the annex to the contract . 
Today for the agricultural sector are 4 main legislation , namely : 
 Regulation ( EC) No 1234 /2007 establishing a common organization of agricultural 
markets and on specific provisions for certain agricultural products ( Single CMO 
Regulation ) 
 Regulation ( EC) No 73/ 2009 establishing common rules for direct support schemes 
under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for 
farmers and amending Regulations ( EC) No 1290/ 2005, ( EC) No 247/2006 , (EC ) No 
378/2007 and repealing Regulation (EC ) No 1782/2003 
These two regulations are also called first Pillar of the common agricultural policy called  
Regulation (EC) No 73/2009 establishing common rules for direct support schemes under 
the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers and 
amending Regulations (EC) No 1290/2005, (EC) No 247/2006, (EC) No 378/2007 and 
repealing Regulation (EC) No 1782/2003 
These two regulations are also called first Pillar of the common agricultural policy called. 
 Regulation (EC) No 1698/2005 on support for rural development by the European 
Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD) 
This Regulation is also a 2nd Pillar of the common agricultural policy called. 
Regulation (EC) No 1290/2005 on the financing of the common agricultural policy. An 
outline of the way the European Union and of relevant multilateral agreements 
complement the lecture. 

3.1  

Sistemi 
Evropian i 
të Drejtave 
dhe Lirive 
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 pëe ta thelluar 
njohurinë në të drejtën ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Prezentimi i sistemit 
evropian të drejtave të njeriut, diskutime për përgjithësimin e të drejtave të njeriut, 
implementimi dhe zbatimi i të drejtave të njeriut dhe çështjeve të zgjedhura. Studentët do 
të punojnë në rastet e e zjgedhure për studim. 
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  për mbrojtje të të 
drejtave të njeriut  dhe procedurat e tyre gjithashtu edhe  rëndësinë e tyre në Kosovë; 
Konventa Evropiane për Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut; Karta Themelore e Drejtave të 
njeriut të BE-se, ushtrimi i mjeteve juridike pranë Gjykatës së Strassburgut.  
Literatura themelore:  
-Mbrojtja Ndërkombëtare e të Drejtave dhe Lirive të Njeriut, Bashkim Zahiti, Prishtinë 
2014. 
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Literatura e avansuar: 
-Internacional Protection of Human Rights: Achievements and Challenges, Felipe Gomez 
Isa & Koen de Feyter, 2006 Bilbao, në internet: 
http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_PDF/International%20p
rotect.pdf 
-Internationaler Menschenrechtsschutz, Theodor Schilling, 2. Auflage,Tübingen 2004, në 
internet: 
http://books.google.de/books?id=CEvLRfyVNc4C&printsec=frontcover&hl=de&source=gb
s_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

3.2 

European 
Labour 
and Social 
Security 
Law 

The European Union law that governs the rights of employed persons is in the middle of a 
rather tense area of conflict: the internal market, free competition, and the employees’ 
need for protection. 

Based on these notions, we will get to know the different areas of labor and social 
security law that are affected by European Community law. First, we will cover those 
areas that are affected by primary legislation (free movement of workers, equal treatment 
for men and women, etc.). We will then look at the development in specific sectors, such 
as the security of employees in case of their employer’s insolvency, the employees’ rights 
in the event of the transfer of a business, and new legislation on concluding an 
employment contract (no discrimination, proof of the contract, etc.). The court decisions 
of the European Court of Justice will play a central role in our discussions, as their 
interpretation of Community law very much reflects the European Union’s aims. 

3.3 

Protection
s Against 
Bribery 
and 
Corruption 
in 
Comperati
ve Law 

The main idea of this class is to give students an overview of the theory of corruption as 
well as the existing array of anti-corruption measures (protections), in particular as they 
are promoted by the European Union vis-à-vis accession states and in the framework of 
SAA agreements. Corruption is probably one of the oldest types of deviant behaviour, but 
only in the final decade of the twentieth century it became a focal point of attention. As of 
today, it seems that fears about corruption are a veritable folk devil and are used even 
against EU 

accession candidates. On the other hand, while today Transparency International’s 
Corruption Perception Index is one of the best-known barometers of perceived corruption, 
the question may be worthwhile asking whether there is also a scale of perceived anti-
corruption activity. 

From this point of view, an accession candidate may manipulate its own record by 
staging an anti-corruption policy which is perceived to be most active, e.g. by creating 
new specialised institutions. 

3.4 

Metodologj
ia dhe 
shkrimi 
ligjor 

Përmbajtja: 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 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. 

http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_PDF/International%20protect.pdf
http://www.humanitariannet.deusto.es/publica/PUBLICACIONES_PDF/International%20protect.pdf
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3.5.1  

Të Drejtat 
e Pakicave 
Nacionale  
në të 
Drejten 
Komperati
ve 
 

 

 

 

 

 

 

Over time, the minority protection to an element of international law 

has developed. The first international agreement for the protection of 

national minorities is from the Congress of Vienna in 1815. 

In the 1970s, the Conference on Security and Cooperation in Europe 

(CSCE) began to deal with the problem of minorities. 

On 29 June 1990, the CSCE adopted the "Copenhagen Outcome 

Document on the Human Dimension" - a milestone for the 

international legal recognition of human rights in Europe. 

Part IV of the Copenhagen document goes into detail on the collective 

rights of members of national minorities: You should be able to 

exercise their human rights and fundamental freedoms in full equality 

before the law. In addition, the OSCE member states should commit to 

"take special measures to secure equality with other citizens." A 

person should also be allowed to decide for themselves whether it is 

or not belonging to a national minority have the right. 

The final document of the Copenhagen Document also contains the 

so-called individual rights of minorities: use of the mother tongue, 

religious freedom, guaranteed cross-border contacts with members of 

their own ethnic group, freedom of association, the right to carry out 

cultural activities, education in the mother tongue or the language as 

a language of instruction, protection and promotion of the identity of 

national minorities and the establishment of local and autonomous 

administrative units 

8 February 1991, the Venice Commission adopted (European 

Commission for Democracy through Law) the Euro Europe a draft 

"European Convention for the protection of minorities" before. In 

contrast to the above two documents here, the term "minority" clearly 

defined, and it is clear that foreign nationals should not be included. 

Belonging to a minority will depend on the decision of the individual. 
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Furthermore, it is recognized a collective right of minorities, and the 

states in obligations that correspond to a combination of individual 

and group rights.The Committee of Ministers adopted on 5 November 

1992 a convention whose development lasted eleven years. The 

"European Charter for Regional or Minority Languages" contains 

provisions "for the protection and promotion of minority languages in 

schools, in the Administration, in court and in the media". The 

protection of minorities in Kosovo, which has very high standards is to 

compare with European standards. 

 

 

3.5.2  

E Drejta 
Biznesore 
Evropiane 
dhe 
Komperati
ve 
 

 

 

 

 

 

 

 

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. Gjithëashtu sudenti do të ketë 
mundësinë që gjatë ligjëratave të njoftohet me parimet përkatëse të drejtës biznesore të 
definuara në legjislacionin nacional të Kosovës dhe t`i krahasoj ato me ato evropiane. 

3.5.3  

E Drejta 
Evropiane 
e Pronsisë 
Intelektual
e dhe 
Komperati
ve  

Përmbajtja: E Drejta e Autorit, Marka e fabrikës dhe çështjet e patentave; të drejtat e 
dizajnuara industriale; fshehtësia dhe  mbrojtja e të dhënave; kontraktimi elektronik dhe 
nënshkrimet elektronike. 
Kompetencat: 
Moduli do të ofroj  një qasje akademike të së drejtës aktuale tek qeverisja e ekzistencës 
të së drejtës së pronësisë intelektuale.Moduli do të fokusohet në të drejtën kombëtare,por 
gjithashtu do të marrë ne konsiderim ndikimin e jashtëm  nga marrëdheniet 
ndërkombëtare që lidhen me pasurinë intelektuale,sikurse Konventa e Parisit, Konventa e 
Bernës, Marrëveshjet(TRIPS) dhe traktatet  (WIPO), parimet që dalin nga marrëveshjet 
dhe organizatat të themeluara për t’i administruar ato. Gjithëashtu sudenti do të ket 
mundësinë që këto parime që burojnë nga normat e ndryshme ndërkombëtare t`i 
krahasoj me të drejtën pozitive nacionale. 
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4.1  

E Drejta 
Evropiane 
e 
Prokurorim
it Publik 
dhe 
Komperati
ve 

The tender is a way of business initiation, when a customer makes 

public its services to its desired conditions. This is done in 

newspapers, magazines or the Federal Tender Journal. While the 

public sector is usually required by law to increasingly commercial and 

private customers use to minimize their costs here in recent years the 

possibilities of the tender in hope. The bushings are mostly subject to 

statutory provisions. 

For calls from the thresholds (often erroneously "Europe-wide tender" 

called) the rules of the "Government Procurement Agreement" (GPA) 

apply. The Government Procurement Agreement is an agreement 

between the European Union and other 14 members of the World 

Trade Organization, Armenia, Canada, Hong Kong China, Iceland, 

Israel, Japan, Korea, Liechtenstein, the Dutch Caribbean island of 

Aruba, Norway, Singapore, Switzerland, Taiwan , United States, on 

non-discriminatory, transparent and rule of public procurement. 

In tendering procedures under the thresholds only national law 

applies. Bidders are allowed to participate from the entire "European 

Economic Area" (EEA). This includes not only the member countries of 

the European Union, Iceland, Norway and Liechtenstein. 

Difference between "Public tenders" - from reaching the threshold 

"Open procedures" and called "Limited Tenders" - named after 

reaching the threshold "Restricted procedures". In public tender (open 

procedure) will be awarded Services / construction procedures 

prescribed in response to calls of an unlimited number of companies 

to tender. 

 

4.2  
European 
Competitio
n Law 
 

 

The course aims to provide its participants with an in-depth understanding of the basics 
of European competition law. Building on economical theoretical background, it covers 
such issues as restrictive practices of undertakings (Art. 101 TFEU), abuse of dominant 
position (Art. 102 TFEU), merger control and state aid. Procedural questions of 
competition law enforcement will be addressed with a special focus on the network of 
competition authorities and the central role of the Commission. Furthermore, foreign 
implications of European competition law, such as extraterritorial application and 
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cooperation with competition authorities of third countries, will be studied. Positive 
integration, laws [using examples from several policies of the EU]. EU competition policy 
[legal and economic background of EU competition law, cartels, abuse of dominant 
market positions, state aid, special Commission competences and procedures]). 

During the course, every participant is supposed to make a case summary and to present 
it at one of the lectures. 

Literature: Jones, Alison & Brenda Sufrin, EU Competition Law: text, cases, and 
materials, Oxford: Oxford University Press, 4th edition, 2011. Korah, Valentine, An 
Introductory Guide to EC competition law and practice, Oxford: Hart Publishing, 9th 
edition, 2007.  

Whish, Richard, Competition Law, Oxford: Oxford University Press, 6th edition, 2009.  

Rosenthal, Michael & Stefan Thomas, European Merger Control, München: Beck, 2010.  

Bacon, Kelyn, European Community Law of State Aids, New York: Oxford University 
Press, 2009.  

Ezrachi, Ariel, EU Competition Law: An Analytical Guide to Leading Cases, Oxford: Hart 
Publishing, 2010. 

4.3  
The EU 
Court 
System 

The purpose of this course is to familiarize the participants with the judicial architecture of 
the European Union, various types of proceedings before the Community Courts (both 
the Court of Justice and the Court of First Instance) und their methods of interpretation. 
The overall approach of the course is to equip the participants with the capacity to handle 
the procedural aspects of cases. 

This course deals with the various means of judicial protection in Community law. It 
examines the status of the Court of Justice, the interaction between the Court of Justice 
and the Court of First Instance, the authority of judgements, references for a preliminary 
ruling, and the different procedures envisaged in the EC Treaty for challenging acts of the 
Community institutions, failure to act by the Community institutions, obtaining damages 
from the Community institutions, and challenging failures by the member states to comply 
with their obligations under Community law. It also looks at current issues regarding the 
judicial architecture of the European Union and the system of judicial protection afforded 
in the second and third pillars of the Union system.  
After having completed the course, the participants will be able to demonstrate a deeper 
understanding of the judicial procedures before the European Court of Justice and the 
Court of First Instance and the word of the Courts. Participants will be capable of 
assessing what legal proceeding is adequate and admissible in a given case (litigator’s 
perspective). 
Literatur: Kapteyn/VerLoren van Themaat/Gormley, Introduction to the Law of the 
European Com-munities, 3rd Edition, 1998; Plender, European Courts Practice and 
Precedents, London 1997; Rengeling/Middeke/Gellermann, Rechtsschutz in der EU, 
1994; Gündisch/Wienhues, Rechtsschutz in der EU, 2. Aufl. 2003; 
Schermers/Waelbroeck, Judicial Protection in the European Communities, 6. Aufl. 2001 

4.4 
Unification 
and 
Approxma-
tion of 

Unification and Approximation of Private Law in the EU.The presentation is aiming at a 
better understanding of the basis, instruments, scope and aim of unification and 
harmonization in the field of private law and conflict of laws within the European Union. 
Newest enactments and certain envisaged measures will be discussed. 
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Private 
Law in the 
EU 

4.5.1  

European 
Liability 
Law 
 

 

 

This course will focus on three different levels of European tort law. The course will start 
with a brief overview of the situation concerning various national tort law systems within 
Europe. Furthermore, different aspects of the European Union’s liability law will be 
examined with a focus on state liability, liability of the Union under Art 340 (2) TFEU and 
product liability. Finally, harmonization and unification of European Tort law will be dealt 
with on the basis of the European Group on Tort Law’s Principles of European Tort Law. 

4.5.2 

E Drejta 
Penale 
Evropiane 

 

E Drejta Penale Evropiane është një fushë e re e drejtësisë e cila me hyrjen në fuqi të 
Traktatit të Lisabonës ka fituar një rëndësi të veqant në lëmin e drejtësisë. Sa i përket 
anës materiale e drejta penale evropiane përbëhet nga normat supranacionale, 
ndërkombëtare dhe nacionale të cilat kanë në mesveti një raport të veqant hirarkik. E 
Drejta Penale Evropiane është një materie e veqant e llojit sui generis. Përveq tjerash do 
të shtjellohen faktorët kryesor të evropeizimit të drejtës penale, në veqanti kompetencat e 
BE për harmonizimin e drejtës penale si dhe bashkëpunimin ndërshterorë në çështjet 
penale. 

4.5.3  

E Drejta 
Evropiane 
e 
Planifikimit 
Hapsinor  

dhe 
Komperati
ve 

Përmbajtja: Qëllimet e kësaj lënde janë që të shtjellohen politikat evropiane dhe 
nacionale 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. Te shtjellohet raporti i planifikimit hapsinor me 
mjedisin. 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. Kjo lende duhet te spjegoj 
nevojen per mbrojtjen e mjedisit gjate planifikimit hapesinor dhe ndertimit. 
Kompetencat: Lënda do të ofroj njohuri specifike për studentët në të drejtën ndërtimore 
(gjegjësisht për aktin administrativ të lejes së ndërtimit) dhe planifikimin hapsinor, si në 
sferen nacionale ashtu edhe në atë evropiane.  
Literatura: 
Dr.Agur Sokolo, 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 
 
 

4.6 

Master 

Thesis  

Secili student do ta ketë një profesor dhe mentor për temëm e tij/saj të Master Thesis. 
Studentët kanë të drejtën të pyesin njërin nga profesorët e  programit Master: “European 
Integration and Public Administration” të Universitetit të Prizrenit  dhe sipas zgjedhjes së 
tyre, fakulteti duhet të veproj sa më shpejt që është e mundur. Tema e Master Thesis  
duhet të zgjidhet pas konsultimit me profesorin mentor nga fusha e një lënde të 
ekzaminuar.  

Secili student duhet të pranoj  një aprovim zyrtar nga fakulteti për elaborimin e temës së 
tij/saj të zgjedhur. Kusht për aprovimin e temës/Master Thesis nga ana e Fakultetit është 
që studenti të i ketë dhënë të gjitha provimet e semestrit të 3 (tretë). Fakulteti do të mbajë 
një regjistër të temave të punuara/publikuara me qëllim që çdo Master Thesis të ketë një 

http://www.weltbild.de/3/14293294-1/buch/oeffentliches-baurecht.html
http://www.weltbild.de/11/Horst+Locher.html
http://www.weltbild.de/11/Ulrich+Locher.html
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përmajtje/temë të unikate/të veqant. 

Me Master Thesis studenti duhet të tregojë se ai ose ajo posedon aftësitë akademike të 
përdorë njohuritë e marra gjatë studimeve që në mënyrë të pavarur: 

- të formulojë një pyetje shkencore në fushën e studimit; 

- të ndërtojë një studim për t'iu përgjigjur kësaj pyetje në një mënyrë akademike 
përgjegjëse; 

- të mbledhë, rendisë, analizojë, lidhë, dhe të vlerësojë të dhënat përkatëse të këtij 
studimi; 

- të ofrojë mbështetje për përgjigjen e gjetur me argumente dhe, kur është e nevojshme, 
të ofrojë zgjidhje të vlefshme; 

- të paraqesë dizajnin, zbatimin, dhe rezultatet e studimit në mënyrë të qartë, sistematike, 
dhe të verifikueshme me shkrim. 

Master Thesis i ofron studentëve mundësinë e identifikimit, reflektimit në ndërlidhshmëri 
për zhvillimin e tyre profesional dhe akademik. Shkrimi akademik është një pjesë 
intergrale e Master Thesis i cili do të ofrohet  si lëndë në semestrin e tretë. 

Master Thesis llogaritet  për 20 ECTS  dhe duhet të punohet/shkruhet në njërën nga 
lëndët e programit Master: “European Integration and Public Administration” (LL.M.Eur.) 
të Universitetit të Prizrenit dhe mundet të shkruhet në gjuhën shqipe ose angleze.  

Duke pranuar mbikqyrjen e Master Thesis, profesori Mentor kujdeset që fondi i orëve për 
temën  e zgjedhur  përputhet me  maksimum të 20 ECTS.  Studentët do të punojnë në 
bashkëpunim të ngushtë me mbikqyrësin e tij/saj i cili do t’i jep sqarime të qarta se si 
zhvillohet tema e diplomës.  

Volumi i Master Thesis duhet të përfshije 45 der 60 faqe Din A4 pa përfshirë përmbajtjen, 
biblografinë dhe shkurtesat.  

Profesori Mentor duhet të vlerësoj  dhe notoj temën e diplomës/projektin brenda 2  
muajve pasi që studenti e dorëzon atë zyrtarisht.  
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2.5 Administrim Biznesi 

2.1. Të dhënat themelore për programin e studimit 

Emri i Programit Studiues 
Administrim Biznesi 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doktoraturë, Kurs Universitarë) 

MA  

Grada akademike dhe emërtimi i diplomës  
MA në Administrim Biznesi 

Profili i Programit Akademik (specializimi)  
AB 

Grupi për të cilën adresohet oferta 

Te gjitha ata qe i kanë përfunduar studimet 

bachelor në shkencat ekonomike  

Kohëzgjatja minimale 
2 vjet (4 semestra). 

Forma e studimit (rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studimi nga largësia etj.) 

E rregullt 

Numri i Kredive  ECTS 
120 

Moduli /Kurset (Përmbajtja e shkurtër) 

1. Metodologjia e kërkimit shkencor 
2. Ekonomiksi Menaxherial 

3. Menaxhimi Financiar 

4. Kontabiliteti Menxherial i Avancuar 

5. Menaxhimi i Marketingut 

6. Marketingu i Agrokulturës dhe Ushqimit 

7. Ekonomiksi Publik 

8. Qeverisja Korporative 

9. Politikat e Agrokulturës dhe Ushqimit 

10. Kontabiliteti financiar i Avancuar 
11. Menaxhimi Stratexhik 

12. Menaxhimi Operacional 

13. Menaxhimi i Sistemeve Informative 

14. Aftësitë Menaxheriale 

15. Biznesi Ndërkombëtar 

16. Etika në Biznes 

17. Marrja e Vendimeve Menaxheriale 

18. Integrimet Ekonomike Evropiane 

Teza e Disertacionit                 

 

 
 

Numri i vendeve të studimit 
30 

Udhëheqës i Programit Studimore 
Prof. Ass. Behxhet Brajshori 

Stafi përhershëm Akademik 

(shkencorë/artistik) 

(Numri sipas kategorise së personelit) 

 

Tarifa e Studimit 
300 euro per semester 
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2.2 Arsyeshmëria e programit për tregun e punës 

Programi Master në Administrim Biznesi-MBA është program i avancuar  interdisciplinar i 

studimeve pasuniversitare i hartuar me kujdes për studentët të cilët janë të interesuar për 

menaxhim bashkohor të biznesit. Ky program ka për synim   ndërtimin, zhvillimin dhe 

implementimin e një orientimi praktik të menaxhimit të biznesit në ambientet biznesore të 

mbrendshme dhe të jashtme me një konkurencë të lartë biznesore. Struktura dhe përmbajtja e 

lëndëve të këtij programi e ofrojnë atë më shumë me një master me karakter menaxherial 

shumë funksional  dhe të avancuar në të cilin përfshihen lëndë nga fusha e administrim 

biznesi, të marketingut dhe të integrimeve ekonomike të cilat programin e bëjnë të arsyeshëm 

dhe konkurent për tregun e punës. 

  

2.3 Krahasueshmëria ndërkombëtare e programit 
 

Ky program është i bazuar në programin e studimeve pas-universitare në Fakultetin 

Ekonomik të Universitetit të Tiranës. 

 

2.4 Grupoet target që i dedikohet programi 

Te gjitha ata qe i kanë përfunduar studimet bachelor në shkencat ekonomike dhe numrin e 

nvojshëm të kredive (ects). 

 

2.5. Orientimi i programit të studimit sipas parimit të udhëheqjes së institucionit 

Ky program është në pajtim me vizionin, misionin, qëllimin dhe filozofinë e Universitetit të 

Prizrenit, i cili ka për mision nxjerrjen e kuadrave profesionalisht të përgatitura për tregun e 

mbrendshëm dhe të jashtëm të punës dhe konkurente në fushën shkencore hulumtuese.  

2.6 Qëllimi dhe profili I programit të studimeve 

Qëllimi i programit master është që të ofroj arsimim për zhvillimin e burimeve të nevojshme 

njerëzore për ngritjen dhe menaxhimin e biznesit i cili do të jetë konkurent në tregun global. 

Konkurenca shumë e zhvilluar biznesore   kërkon menaxher  profesionalisht  shumë të 

përgaditur dhe të nivelit të lartë të cilët do të mobilizonin me sukses të gjitha resurset e 

kompanisë dhe shfrytëzimin efikas të tyre në funksion të realizimit të vizionit, misionit dhe 

qëllimit të kompanisë. 

Qëllim tjetër i këtij programi është që të zhvilloj aftësitë analitike dhe strategjike të studentit, 

duke promovuar konceptet që derivojnë nga një spektër i gjërë i disciplinave akademike. Ky 

program ua mundëson  studentëve që të reflektojnë kreativitet dhe efikasitet në rrethinën 

globale të biznesit. Studimet ofrojnë një rrjet integral konceptual dhe empirik për fusha 

gjenerike të administrimit të biznesit. 
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2.7 Rezultatet e pritura 

 

Pas përfundimit të studimeve studenti do të jetë të përgatitur: 

 

 Për të hyrë në tregun e mbrendshëm dhe të jashtëm të punës si profesionistë të 

kualifikuar me njohuri të avancuara për menaxhimin e biznesit 

 të operojnë në rrethinën konkurruese të biznesit. 

 të analizojnë në nivel strategjik, të zgjedhë probleme dhe të marrë vendime në 

rrethinën shumë komplekse dhe të ndryshueshme të biznesit 

 të aplikojnë njohuritë e tyre në praktikë dhe komunikojnë ato në audienca të 

specializuara në mënyrë të qartë dhe të bindshme 

 të përgatisë dhe prezantojë teza, raporte dhe seminare sipas standardeve profesionale 

 të udhëheqë projekte investive 

 të organizojë dhe zbatojë një projekt hulumtues 

 të menaxhojë kohën në mënyrë efikase dhe të pavarur 

 të zotërojë një numër shkathtësish kompjuterike dhe komunikatave 
 dhe të administrojë biznesin në mënyrë të pavarur dhe të përgjegjshme. 

 

Niveli: Me përfundimin e studimeve të MA studentët fitojnë titullin master - MBA 

 

2.8 Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike 

 

Raporti ndërmjet pjesës teorike dhe praktike është në funksion të implementimit të programit 

dhe siguron arritjen e nivelit të nevojshëm të njohurive nga pjesa teorike dhe praktike. Në 

rastin kon kret ky raport është 65 me 35. 

 

2.9 Llogaritja e ECTS 

 

Llogaritja e ECTS-ve në këtë program studimi është në harmoni me numrin e nevojshëm të 

orëve për implementimin e programit dhe që përfshijn aspektin teorik dhe praktik të 

zhvillimit të lëndës përkatëse. Programi në tërësi i ka 120 ECTS. 

Një ECTS është e barabartë me 25 orë mësimore. 

 

2.10 Puna praktike 

Universiteti i Prizrenit ka marrëveshje për punë praktike me Komunitetin e biznesit për 

studentët e nivelit bachelor. 

 

2.11 Plani i hulumtimit për programe 

 

Deri më tani Universiteti i Prizrenit ka një numër marëveshjesh të nënshkruara me 

Universitete të ndryshme ndërkombëtare për bashkëpunim në fushën e hulumtimeve dhe 
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mobilitetit studentor dhe të profesorëve. Ndërkaq sa i përket planit të hulumtimeve në lidhje 

me kët program, ai do të implementohet në kuadër të progamit të përgjithshëm të 

hulumtimeve në Universitet. 

 

2.12 Kushtet për pranim të studentëve dhe procedurat e përzgjedhjes 

 

Në këtë program të studimeve mund të regjistrohen të gjithë studentët që kanë të përfunduar 

studimet bazike Bachelor, tre vjeçar nga fusha e ekonomisë, juridikut, shkencave politike, 

shkencave kompjuterike dhe që kanë të grumbulluara së paku 180 ECTS kredi. Studentët të 

cilët dëshmojnë se nivelin e parë të studimeve e kanë përfunduar me notë mesatare 7.5 ose 

më të lartë e fitojnë të drejtën që drejtpërdrejt të kyçen në studimet Master. Ndërsa studentët 

me notë mesatare nën 7.5 duhet t’i nënshtrohen provimit kualifikues. 

 

Informata sqaruese shtesë 

Diploma Supplement (shtojca e diplomës) -shih shtojcën 

 Me përfundim të studimeve studentët përveç diplomës do të pajisen edhe me shtojcën 

e diplomës. 

 Qëllimi i shtojcës së diplomës është të sigurojë të dhëna të mjaftueshme për të 

përmirësuar “transparencën” ndërkombëtare dhe njohje të drejtë të kualifikimeve akademike 

dhe profesionale. 

 Është e dizajnuar në atë formë që të ofrojë përshkrim të natyrës, nivelit, kontekstit, 

përmbajtjes dhe statusit të studimeve që janë ndjekur dhe janë përfunduar me sukses. 

 

Kohëzgjatja dhe vëllimi (semestrat, ECTS-të, orët për semestër) 

 Studimet Master zgjasin 2 vite me gjithsej 4 semestra, ndërsa numri i përgjithshëm i 

ECTS-ve është 120. Tre semestra me nga pesë lëndë të obligueshme dhe një zgjedhore, 

ndërsa semestri i katërt është i dedikuar për përgatitjen e temës së Masterit, e cila do t’i ketë 

30 kredi. 

 Studentët ndjekin mësimin në lëndë obliguese dhe lëndë zgjedhore. Lëndët përfshijnë 

kreditë, të cilat korrespondojnë me 60 orë ligjërata. Çdo vit duhet të fitohen 60 ECT kredi për 

rreth 1500-1800 orë në vit. 

 

Forma e studimit, struktura dhe kohëzgjatja (studim në prezencë apo pa shkëputje nga 

puna, studim i rregullt apo në distancë, sistem i moduleve, lëndë të organizuara në 

bllok, etj.) 

 

 Format e studimit do të jenë studime të rregullta, ku do të kërkohet prezenca e 

studentëve në ligjërata dhe ushtrime. 

 

Sigurimi i cilësisë 

 Sigurimi i cilësisë, bashkë me mekanizmat e monitorimit dhe ndërhyrjes për 

përmirësim është organizuar nga Zyra e Sigurimit të Cilësisë në nivel institucional. 

Gjithashtu, edhe koordinatorët e sigurimit të cilësisë për secilin fakultet janë përgjegjës për 

përcjelljen dhe monitorimin më të përafërt të të gjitha proceduarve të domosdoshme për punë 

më cilësore edhe në programin Master të këtij fakulteti. 
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Rregulloret për procedurat e sigurimit të cilësisë 

 Rregulloret që kanë të bëjnë me sigurimin e cilësisë janë - Rregullorja e Punës së 

Komisionit për Sigurim të Cilësisë dhe Udhëzuesi për Sigurim të Cilësisë në UPZ dhe në 

Strategjin për sigurimin e cilësisë. Këto rregullore në mënyrë të qartë paraqesin procedurat 

dhe mekanizmat përmes të cilave institucioni dhe programet studimore sigurohen që cilësia e 

mësimdhënies dhe hulumtimit të jetë në standardet e dëshiruara vendore dhe ndërkombëtare. 

 

Numri i vendeve për studim – 80 
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2.13 Pasqyra e programit 

MASTER - ADMINISTRIM BIZNESI 

 

VITI I PARË - Semestri i parë 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë 

L         U 

ECTS Mësimdhënësi 

1. O Metodat kërkimore 3 1 6 Dr. Bekim Berisha 

2. O Ekonomiksi 

Menaxherial 

3 1 6 Dr. Hysni Terziu 

3. O Menaxhimi Financiar 3 1 6 Dr. Halil Kukaj 

4. O Kontabiliteti 

Menaxherial i Avancuar 

3 1 6 Dr. Florije Govori 

5. O Menaxhim Marketingu 3 1 6 Dr. Gani Xhini 

 

VITI I PARË - Semestri i dytë 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë  

L      U 

ECTS Mësimdhënësi 

1. O Marketingu i 

Agrokulturës dhe 

Ushqimit 

3 1 5 Dr. Isuf Lushi 

2. O Ekonomiks Publik 3 1 5 Dr. Behxhet 

Brajshori 

3. O Qeverisja Korporative 3 1 5 Dr. Florije Govori 

4. O Politikat e Agrokulturës 

dhe Ushqimit 

3 1 5 Dr. Hysen Bytyqi 

5. O Kontabiliteti Financiar i 

avancuar 

3 1 5 Dr. Bekim Berisha 

 

LËNDËT ZGJEDHORE2 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë 

L       U 

ECTS Mësimdhënësi 

1. Z Etika e Biznesit 2 1 5 Dr. Bekim Berisha 

                                                        
2 VËREJTJE: Në semestrin e dytë studentat nga tri lëndë zgjedhore në tabelë e zgjedhin vetëm një. 
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2. Z Marrja e Vendimeve 

Menaxheriale 

2 1 5 Msc. Petrit Hasanaj 

3. Z Integrime Ekonomike 

Evropiane 

2 1 5 Dr. Gani Gjini 

 

 

VITI I DYTË - Semestri i tretë 

Nr. O/Z Lënda mësimore Orë/Javë 

L       U 

ECTS Mësimdhënësi 

1. O Menaxhim Strategjik 3 1 6 Dr. Behxhet 

Brajshori 

2. O Menaxhim Operacionesh 3 1 6 Dr. Neriman 

Bajraktari 

3. O Menaxhim i Sistemeve 

të Informacionit 

3 1 6 Dr. Bekim Berisha 

4. O Aftësitë Menaxheriale 3 1 6 Dr. Hysni Terziu 

5. O Biznesi Ndërkombëtar 3 1 6 Dr. Gani Gjini 

 

 

 

VITI I DYTË - Semestri i katërt 

Nr. Lënda mësimore Orë/Javë ECTS Mentori 

1. DISERTACIONI  50 30  

 

 

 

 

Përshkrimi i Moduleve/lëndëve 

 

Lënda:  

Metodologjia e punës shkencore - kërkimore 
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 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i këtij moduli është i dyfishte: Të pajisë studentët me njohuri e shkathtësi me aplikim 

në vendet e punës dhe që të pajisë studentët me njohuri për hulumtime shkencore duke 

aplikuar metodat kuantitave (sasiore) dhe kualitative (cilësore). Duke pasur parasysh se 

hulumtimi dhe analizat kanë vlerë vetëm nëse shtjellohen e paraqiten në formë të qartë e mirë 

të strukturuar, studentët do të njihen me metodologjinë dhe rregullat e të shkruarit akademik. 

Përmbajtja: 

Shkrimi akademik. Procesi i shkrimit akademik (zgjedhja dhe fokusimi i temës, planifikimi 

dhe strukturimi, shkrimi dhe auditimi i drafteve, auditimi i përmbajtjes). Specifikimi i 

përmbajtjes dhe organizimi i punimit shkencor. Mënyrat e hartimit të tezave. Sistemi i 

referencave. Shkrimi i esesë. Metodat hulumtuese – qasja kualitative (cilësore)  dhe 

kuantitative (sasiore). Intervistimi. Përpilimi i pyetësorëve hulumtues. Përpunimi i të 

dhënave, analiza kualitative (cilësore), statistika, regresioni linear, modelet propabalistike etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Literatura: 

1. Bigwood, S and Spore, M (2003) Presenting Numbers, Tables, and Charts, Oxford 

University 

Press, Uk., Boce, E. (2004) Si të shkruajmë: Procesi dhe Shkrimet Funksionale, Qendra për 

Arsim Demokratik, Tiranë, Boce, E. (2004) Si të shkruajmë Ese : Procesi dhe Shkrimet 

Funksionale, Qendra për Arsim Demokratik, Tiranë, Boce, E. (2004) Si të shkruajmë një 

punim kërkimor, Qendra për Arsim Demokratik, Tiranë, Gujarati, D (2005) Essential of 

Econometrics (rev ed), McGraw Hill Higher Education. 

 
 
 

Lënda:  

Ekonomiksi Menaxherial 
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 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i programit të lëndës është fitimi i njohurive dhe shkathtësive për menaxhimin dhe 

zhvillimin ekonomik, trajtimin dhe objektin e studimit të Ekonomiksit menaxherial në 

përgjithësi, ku studentët njihen me metodologjinë e poentimit të efekteve zhvillimore si nga 

aspekti mikro-ekonomik dhe njiashtu edhe nga  aspekti, makro-ekonomik të funksionimit 

menexherial.   

Qëllimi i lëndës Ekonomiksi menaxherial është qe të mbizotërohet metodologjia për 

përgatitjen e programeve ndërmarrëse menaxherike në 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 për 

menaxhimin e ekonomis, dhe të njihen me mundësinë e zvillimit teorik dhe praktik të 

formave, metodave të ndryshme të aplikimit të ekonomiksit menaxherial dhe implementimin 

e projekteve që rrjedhin nga afarizmi i drejtëpërdrejtë të tyre në lëmin e përkatëse, të fitojnë 

njohuri për zbatimin praktik të të gjitha modeleve dhe ndërtimin e parimeve të standartizimit 

të ekonomis menaxheriale. 

 

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për një profesionalizëm të suksesshëm të 

Ekonomiksit Menaxherial. Ata do të analizojnë aspekte specifike me të cilat do të 

ballafaqohen gjatë zhvillimit dhe hartimit të projekteve, ku do të  fitojnë shkathtësi të 

nevojshme në menaxhimin e   resurseve në mënyrë efiçiente në ndërtimin dhe aplikimin e 

ekonomis menaxheriale. Pradaj  eedhe vetë qëllimi i lëndës pritet që të ndikojë në nivelin e 

njohurive, shkathtësive dhe qëndrimeve të studentëve, si për nga:  

a-) Njohuritë: Lenda transmeton te studentet njohuri per konceptet dhe praktikat bazë të 

ekonomiksit menaxherial, për krijimin e standardeve adekuate, te cilat jane te domosdoshme 

per aplikime ne punen e tyre. Dukurit menaxheriale te veprimtarive ekonomike shfaqen si 

domosdoshmeri e studimit te menaxhimit te marredhenieve ekonomiko-shoqërore e 

financiare, ku  vjen edhe behet me e theksuar per shkak te vete konceptimit te ri qe po merr 

lenda e ekonomiksit menaxherial, si lendë shkencore mesimore, qe mbart brenda vetes 

potenciale per tu funksionalizuar, per shkak se mundeson perceptime afariste menaxheriale.  

b-) Shkathtësitë: Studentët pritet të aftësohen në zbatimin  praktik të koncepteve të lëndës 

dhe të zhvillojnë sipas këtyre koncepteve dhe kritereve modele të ndryshme të edukimit 

intelektual  në institucionet akademike universitare dhe shkencore të lëmis përkatëse. 

c-) Qëndrimet: Studentët pritet të vetëdijesohen dhe ta kuptojnë rëndësinë e zhvillimit me 

profesionalizëm të mësimit të edukimit fizik dhe profesional për parimet dhe format e 

ekonomiksit menaxherial në universitete  dhe të vlerësojnë njohuritë e fituara nga kjo lëndë. 
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Përmbajtja:  

Hyrja                                                                                                                                               

I.Ekonomiksi Menaxherial dhe Parimet Ekonomike të Drejtimit: Ҫfarë përfaqëson 

ekonomiksi menaxherial. Parimet kryesore ekonomike të një menaxhimi efejtkiv. II. Tregu: 

Kërkesa dhe Oferta: Tregu. Kërkesa dhe lakorja e kërkesës. Oferta dhe lakorja e ofertës. 

Ekuilibri i tregut. 

Zbatime të teorisë së ekuilibrit.  III. Analiza Sasiore e Kërkesës: Elasticiteti i kërkesës. 

Llogaritja e elasticitetit të kërkesës nga funksionet e kërkesës. Vlerësimi i funksionit të 

kërkesës. Analiza e  regresionit.  IV. Teoria e Sjelljes Individuale:  Preferencat e 

konsumtaorit dhe lakoret e indiferencës. Kufizimi buxhetor. Ekuilibri i konsumatorit. 

Aplikime të lakoreve të idniferencës. 

V. Procesi i Pordhimit dhe Kostoja: Funksioni i prodhimit-periudha aftshkurtër. Funksioni i 

podhimit në periudha afatgjata. Funksioni i kostos. Kostot në periudha aftshkurtra. Kostot në 

periudha afatgjata. Ekonomizimet e shkallës dhe ekonomizimet e hapësirës. Zgjedhja 

optimale e inputeve në periudha afatshkurtra dhe afatgjata. VI. Ndërmarrja dhe njësitë: 

Ndërmarrja dhe metodat e prokurimit të inputeve. Kostot e trasaksionit dhe prokurimi 

optimal i inputeve. Problemi principal-agjent dhe mënyrat e zgjidhjes së tij. Njësitë dhe 

modeli strukturë-sjellje-performancë e analizës së saj.VII. Tregjet Konkurrencialë 

Monopolistë dhe   të Konkurrencës Monopolistike: Konkurrenca dhe tipet e tregjeve. 

Menaxhimi në tregje konkurrencialë. Menaxhimi në tregje monopolistë. Menaxhimi në tregje 

të konkurrencës monopolistike. Analiza të ardhura totale- kosto totale (break-even analysis). 

VIII. Modelet Bazë të Oligopolit:                                                                                    

Oligopoli dhe ndërveprimi strategjik. Maksimizimi i fitimit në oligopolin Sweezy. 

Maksimaizimi i fitimit në oligopolin Cowrnot. Maksimaizimi i fitmit në oligopolin 

Stackelberg. Maksimaizimi i fitimit në opigopolin Bertrand. Krahasimi i modeleve të 

oligopolit. Tregje të kërcënuar nga konkurrenca (contestable markets). IX. Oligopoli dhe 

Teoria e Lojës:  Ndërveprimi strategjik dhe teoria e lojës. Lojëra të njëkohëshme dhe që nuk 

përsëriten. Lojëra që përsëriten pafundësisht. Lojëra që përsëriten në mënyrë të fundshme. 

Lojëra pasuese. X. Strategjitë e Vendosjes së Ҫmimeve : Strategjia bazë dhe strategji 

specifike në oligopoly. Rregulli i thjeshtë i faktorit të shtesës mbi koston marxhinale. 

Strategjitë që shoqërohen me fitime edhe më të larta. Strategjitë e ҫmimeve për struktura të 

veҫanta kostoje dhe kërkese. Strategjitë në tregje me konkurrencë të ashpër ҫmimi. Strategji 

të tjera ҫmimesh. XI. Vendimmarrja në Kushtet e Pasigurisë dhe të Riskut : Pasiguria dhe 

risku. Disa rregulla të vendimmarjes në kushtet e pasigurisë. Matja e riskut me anë të 

shpërndarjeve probabilitare. Vendimarja në kushtet e riskut. Pasiguria dhe tregu. 

XII. Buxhetimi i Kapitalit : Metodat e vlerësimit të projekteve të investimeve të kapitalit. 

Flukset e paratë likuide dhe kostoja e kapitalit. Buxhetimi i kapitalit dhe zbatimi i parimit të 

optimizimit. Buxhetimi i kapitalit në kushtet e riskut. 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, diskutime, punë në grupe, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte 

kërkimore, projekte në grupe.  

Literatura: 

Literatura e obliguar:  Ahmet Mançellari, “Ekonomiksi menaxherial”, Tiranë 2012. 

Michael R. Boye, Managerial Economics and Business Strategy”. 

Literatura shtesë:  

Dominick Salvatore, “Managerial Economics in  a global economy”, Thompson Learning/ 

South-Western, SHBA, fifth edition, 2004. 

David Besanko, Ronald R. Braeutigam, “Microeconomics An Integrated Approach”, John 

Wiley & Sons, Inc., New York, 2002.  
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Lënda:  

MENAXHIMI FINANCIAR 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i lëndës Menaxhimi Financiar është: 

Që studentët të fitojnë njohuri dhe shkathtësi lidhur me organizimin, funksionet dhe detyrat e 

menaxhmentit financiar në kushtet bashkëkohore të zhvillimit të biznesit. 

Përmbajtja:  

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të aftësohen:  

Të analizojnë pasqyrat financiare të ndërmarrjes dhe të zbatojnë masa të duhura varësisht nga 

gjendja financiare në të cilën gjendet ndërmarrja, 

Të bëjnë planifikimin financiar, 

Të marrin vendime të drejta investuese, 

Të marrin vendime të drejta lidhur me burimet e financimit të ndërmarrjes, 

Të menaxhojnë riskun financiar, si dhe 

Të menaxhojnë drejtë kapitalin punues të ndërmarrjes. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 

Literatura: 

1. Isa Mustafa, Menaxhment Financiar, RIINVEST, Prishtinë, 2007 

2. Berim Ramosaj & Izet Zeqiri, Menaxhment – Udhëheqja dhe menaxhimi financiar i 

ndërmarrjeve ekonomike, Dukagjini, Prishtinë, 2003, 

3. Halit Xhafa, Drejtimi financiar, Pegi, Tiranë, 2010 

 

Literatura plotësuese: 

 

James C. Van Horne, John M. Wachowicz; Fundamentals of Financial Management, Prenice 

Hall, New Jersey, 2004 

 

Viducic, I; Finansijski Menadzment, Mate, Zagreb, 2006 

 

 

 
 

 

 

Lënda:  

KONTABILITETI MENAXHERIAL I AVANCUAR 
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 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs do t’i ndihmojë studentët pjesëmarrës të fitojnë shkathtësitë e nevojshme të 

gjenerojnë informata dhe dije për të kuptuar më mirë fenomenet relevante nga fushat 

afarizmit ekonomik. Gjatë leksioneve, ushtrimeve dhe seminareve, nxënësit do të mësojnë se 

si për të gjetur përgjigje ose zgjidhje për çështje të rëndësishme që lidhen me menaxhimin e 

ndërmarrjeve të përdorimit të burimeve nga organizatat në krijimin e vlerave të vazhdueshme 

dhe se si kjo mund të menaxhohet në mënyrë efektive. Kursi do të sfidojë studentët për një 

studim të përshpejtuar dhe të disiplinuar. Kursi do të ndihmojë nxënësit të kuptojnë konceptet 

themelore dhe teoritë e kontabilitetit menaxherial, kanë për të ndihmuar menaxherët për: 

Të parashikuar kostot e burimeve të përdorura për veprimet e ardhshme, dhe kthimet që 

lidhen me përdorimin e këtyre burimeve, 

Të ndihmuar Menaxherët se si të vendosë burimet (investimet, caktimi, lokimi për përdorimin 

e tyre më efikas), 

Sigurimi i strukturave për planifikimin e kërkesës të burimeve dhe vendosjet, 

Të mat kostot e burimeve të përdorura dhe rezultatet (performancën vlerën e krijuar) 

e përdorimit të këtyre burimeve, dhe 

Të kontrolloje resurset e përdorura. 

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të aftësohen:  

1. të kuptoj ndikimet e mëdha në vendosjen e çmimeve, në mënyrë efektive të shfrytëzojë 

literaturë shkencore 

2. të kuptojnë se si informacioni i kostos mbështet vendimet e rëndësishme të menaxhmentit 

të tilla si çmimet dhe planifikimin e produktit 

3. të  kuptojnë Target-Costingun, Qasjen për çmimet e produktit dhe ndikimin e tregjeve për 

të përcaktuar çmimin dhe normat e kërkuara të kthimit mbi kostot 

4. të kuptojnë implikimet strategjike të bllokimit të  kostos në kuadër të zinxhirit të vlerës 

5. të kuptojnë qasjen kosto-plus sidomos në firmat në sektorin qeveritar / kontraktorit të 

mbrojtjes 

6. të kuptojnë llojet e ndryshme të Strategjisë konkurrues me theks të veçantë në teorinë e 

Profesor Michael Porter 

7. të kuptojnë Analizat e vlerës së vazhdueshme dhe implikimet e saj për pikën e kuilibruar. 

8. të kuptojnë dhe të llogarisin mospërputhjet shitje-volumi dhe nënndarjeve në shitje-Mix 

mospërputhjet dhe shitjet-volumi i variancës 

9. të kuptojnë dhe të llogarisin madhësinë e tregut dhe mospërputhjet me tregun. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punim seminari, punë në grupe, etj. 
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Literatura: 

1. “Cost Accounting: A Managerial Emphasis” Plus My Accounting Lab with Pearson 

ETextBook (14th Edition), Charles T. Horngren, George Foster, Srikant M. Datar, 

2. Madhav Rajan and Chris Ittner, Prentice Hall, 2011. ISBN - 9780132960649 

Cost/Managerial Accounting Exam Questions and Explanations book, 10th Ed.Irvin N. 

Gleim, Gleim Publications  

      3.   Authorized lectures prepared by Florije Govori. 

 

For this course are well worth following sources: 

5.    “Accounting for Decision Making and Control”, Jerold L. Zimmerman, Seventh 

Edition, McGraw-Hill Irwin, 2010 

6.    “Management Accounting: Information for Decision-Making and Strategy 

Execution”, Anthony A. Atkinson, Robert S. Kaplan, Ella Mae Matsumura and S. Mark 

Young, Pearson, 6th Edition, 2011 

7.    “Cost Management: A Strategic Emphasis”, Edward Blocher, David Stout and Gary 

Cokins, McGraw-Hill/Irwin; 5th edition (September 23, 2009) 

 

 

Lënda:  

MENAXHIM MARKETINGU 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Në botën e biznesit  “ asgjë nuk ndodhë derisa bëhet shitja  ” Me këtë dukuri kompanit 

gjenerojnë të ardhura që shpresojnë se do të tejkalojnë koston e produktit dhë të shërbimit të 

shitur në mënyrë që të nxirret fitimi . Departamenti i marketingut të kompanisë është 

përgjegjëse për zhvillimet e mjeteve përmes të cilave ajo shet produktet dhe shërbimet e veta 

me fitim .  

Marketingu ka përgjegjësinë e drejtëpërdrejtë për kontakin me tregun dhe për të bindur 

njerëzit ose organizatat në atë treg që të blejnë mallrat ose shërbimet e tyre . Në këtë kontekst 

duhet theksuar sefunksioni i marketingut,  ndikohet nga globalizmi, teknologjia dhe nga 

etika. 

Të shpejgojë aspektet e ndryshme të marketingut . Të përshkruaj tipat kryesorë të tregjeve 

dhe rëndësinë e tyre . Të identifikojë dhe të përshkruajë elementet e mjedisit të marketingut . 

Të identifikojë dhe të kuptoj objektivat  udhëheqëse të kompanisë . Të kuptojë se pse është i 

rëndësishëm koncepti i vlerës së markës . Të rëndis hapat e procesit të zhvillimit  të 

produkteve të reja dhe si duhet të kryhet secili. Të përshkruaj ciklin e jetës së produktit dhe si 

mundet të përdoret ai për të menaxhuar produktet ekzistuese . Të bën  dallimin midis 

kanaleve të distribucionit për produktet  konsumatore dhe për produktet industriale. 

Përmbajtja:  

- Tregjet  

- Mjedisi i marketingut  

- Marrja e informacionit për tregjet dhe për mjedisin  

- Objektivat  

- Menaxhimi i klientëve  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 
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Literatura: 

1.Gaspar ,Bierman, Kalari, Hise ,Smith, Aureola – Risa : Hyrje ne  

   Biznes (An introduction to business) Tiranë 2007 

2.Jolibert A. et Jourdan P. Marketing Research Dunod Paris  

   2006  

3. Bardhyl Ceku, Hamit Aliu, Hasim Parimet e Marketingut 

   Deari Tetovë, 2011  

4.Churchil Gilbert A. Bazik Marketing Resarch, 4E. Smath –  

   Thomson – learning 2001 

5. Roccoo Šodan . Previśić. Marketing izvozne prirrede  

    Zagreb. 1984 .  

 

 

 

Lënda:  

MARKETINGU I AGROKULTURËS DHE USHQIMI 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit: 

Kjo lëndë ofron një hyrje të gjerë te produkteve bujqësore dhe ushqimit në Kosovë.Prodhimi 

i produkteve bujqësore dhe ushqimit përbenë një komponent shum me rëndësi  për 

konsumatoret duke përfshi ligjet, rregulloret, vendimet, veprimet dhe institucionet tjera që 

ndikojnë në prodhimet bujqësore dhe ushqimi, shpërndarjen dhe konsumin e tyre. Lënda do 

te ketë ne konsiderate për student jo vetëm shqetësimet e lidhura me interesat ekonomike të 

fermerëve, por gjithashtu përfshin ushqimin për konsumatore, bujqësinë e qëndrueshme, 

mjedisin ekologjik dhe sigurinë ushqimore. Studenti do te ketë njohuri mbi funksionet e 

marketingut bujqësore,dobitë-shtese,strukturat e tregut dhe institucionet e marketingut  te 

produkteve agro-ushqimore.Do te kontribuoj ne alternativat e marketingut ne vendimmarrje 

te fermerëve  dhe ndërmjetësve. Te japë njohuri te nevojshme për strukturat e 

tregut,pozicionin e fermerëve ndaj prodhimit dhe çmimeve te tregut:po kështu dhe te 

përpunuesve:për fuqinë e firmave ne treg e ne  lidhje marrëveshjesh për shit-blerje. Në fund 

të studimeve, studenti do të jetë në gjendje të: zhvilloj një mendim të aplikimit të ekonomisë 

ne përgjithësi për çështje e marketingut bujqësor dhe  vëzhgon dhe analizon në mënyrë 

kritike ngjarjet aktuale dhe të analizojë ndikimin e tyre potencial në marketingun bujqësore.  

Përmbajtja:  

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe 
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Literatura: 

1.Kotler, Ph.”Principles of marketing”. 

2.Perreault,McCarthy,”Basic marketing”. 

3.R.L.KOHLS,Joseph N.UHL.”Marketing of agricultural products”,Perdue Universyti 

New Jersey,2002. 

4.Ph.Aurier,L.Sirieix.”Le marketing des produits agroalimentaires”,Paris,2004. 

5.Fred Emerson Clark”Principles of Marketing”-Marketing Principle in Agriculture. 

6.Kolnikaj,P. Verquni,A. Male,B “Marketingu i produkteve bujqësore”,2006,Tiranë. 

7.Hudson D.Agricultural markets and  proces,Blackwell Publishing,2007. 

     8.Barkley, Andrew and Paul Barkly: Principles of Agricultural Economics. Edition 1. 

2013. ISBN:       9780415540698. 

     10.Joseph N. Uhl, Richard L. Kohls: Marketing of Agricultural Products. Date 

Published: July 1, 2001.  ISBN: 9780130105844 

11.Materialet e ligjëratave dhe ushtrimeve (Skripta) të përgatitura nga arsimtari i lëndës  të 

cilat do të iu dorëzohet studentëve në fund të çdo ligjërate. 

 

 

 

 

Lënda:  

EKONOMIKS PUBLIK 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Lënda Ekonomiks Publik do të përfshijë rolin e qeverisë në ekonominë e një vendi. 

Ekonomiksi publik kërkon të ju njohë se si qeveritë ose organizma tjerë publik sillen në 

marrëdhënie me publikun dhe zhvillimin ekonomik. Ajo sugjeron se si duhet të sillen qeveritë 

optimale. Qeveritë nuk janë të nevojshme nëse nuk janë efektive. Megjithatë,tregjet botërore 

mund të dështojnë në livrimin e efiçiencës ekonomike ose të ofrojnë pabarazi të ndjeshme 

ndaj qytetarëve. Prandaj,kjo do të krijoj mundësi dhe përgjegjësi për qeveritë të përmirësojnë 

efiçiencën dhe të ofrojnë një shpërndarje të drejtë të burimeve ekzistuese në dobi të qytetarit. 

 

Përmbajtja:  

Lënda Ekonomiksi publik do të përmbajë rolin alokativë,distributivë, rregullues,dhe 

stabilizues të  qeverisë. Poashtu lënda do të përfshijë edhe njohuritë bazë mbi definimin e 

politikave publike, formulimin,adaptimin , implementimin dhe evaluimin e tyre  duke përdorë 

metoda të ndryshme siç janë Cost-Benefit Analiza, dhe Cost-Efektivenes Analiza… 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata,ushtrime,qasje interaktive  ,konsultime,punime seminarike. 

Literatura: 

C.V.BROWS,P.M JACKSON-Public Sector ECONOMICS,4th Edition,1990,Great Britain. 

Brajshori,B.Njoihuritë Bazë mbi Politikat Publike,Prishtinë,2012 

Dr.Mathew Cahn,Public Analysis Format,Public Ploicy Analysis,California State 

University,USA 

 

 

 

http://www.target.com/webapp/wcs/stores/servlet/s?searchTerm=Joseph+N.+Uhl&category=0|All|matchallpartial|all+categories
http://www.target.com/webapp/wcs/stores/servlet/s?searchTerm=Richard+L.+Kohls&category=0|All|matchallpartial|all+categories
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Lënda:  

QEVERISJA KORPORATIVE 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

 

Përmbajtja:  

Ky kurs është i orientuar për nevojat e studentëve të cilët do të njihen me sistemet e 

qeverisjes korporative, si një çështje e orkestruar në nivel global. 

Kursi është i dizajnuar për të siguruar një depërtim të thellë në mënyrën se si korporatat dhe 

ndërmarrjet janë të qeverisur. 

Në fund të kursit, ju duhet të keni një kuptim të mirë të asaj se qfarë bëjnë bordet, pse 

opsionet e aksioneve nuk funksionojnë gjithmonë, si punojnë grupet e biznesit, pse punëtorët 

mund të jenë anëtarë të mirë të bordeve, dhe si qeverisja mund të ndihmojë ndërmarrjet. 

Pas përfundimit të suksesshëm të kursit, studentët do t’i zhvillojnë shkathtësitë dhe do të jenë 

në gjendje të: 

1. Kuptojnë sistemet e qeverisjes korporative që janë formuar në të kaluarën nga forcat 

ekonomike, politike, sociale dhe kulturore. 

2. T’i identifikojnë pasojat e rflektimit të forcave bashkëkohore që ndikojnë në kontrollin e 

korporatave për të ardhmen e qeverisjes korporative 

3. Përzgjedhin dhe identifikojnë modelet më të mira të sistemit të qeverisjes korporative për 

korporatat dhe Institucionet tjera. 

4. Diskutojnë rendësinë e përbërjes së elementeve kyçe të qeverisjes korporative. 

5. Rëndësinë e transparences në procesin e përzgjedhjes së anëtarëve në strukturat e 

qeverisjes korporative. 

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 

 

 

 

Lënda:  

POLITIKAT E AGROKULTURËS DHE USHQIMI 
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 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs ofron një hyrje të gjerë në politikat e ushqimit në BE, Kosove dhe bote. Politika 

bujqësore dhe ushqimit duke përfshi ligjet, rregulloret, vendimet, veprimet dhe institucionet 

tjera që ndikojnë në politikat bujqësore dhe prodhimin e ushqimit, shpërndarjen dhe 

konsumin. Polemika dhe debate të lidhura me parimet ekonomike, mjetet kërkimore, analizën 

e politikave, dhe të dhënat bashkëkohore burime. Lënda do te ketë ne konsiderate për student 

jo vetëm shqetësimet e lidhura me interesat ekonomike të fermerëve, por gjithashtu përfshin 

ushqimin, bujqësinë e qëndrueshme, mjedisin dhe sigurinë ushqimore. Në fund të kursit, 

studenti do të jetë në gjendje të: zhvilloj një mendim të aplikimit të ekonomisë ne përgjithësi 

për çështje të bujqësisë dhe politika-bërësve; vëzhgon dhe analizon në mënyrë kritike ngjarjet 

aktuale dhe të analizojë ndikimin e tyre potencial në politikën bujqësore dhe ushqimore; 

zgjeroj dijen e tyre mbi sektorët bujqësore dhe ushqimore ne Kosove dhe sferën globale; 

zhvillon aftësitë e të menduarit kritik dhe të vlerësoj se si politikat e brendshme dhe të botës 

ndikojnë ne politikat bujqësore dhe ushqimit, si dhe ne mënyrë kritike të analizojë shkaqet 

dhe zgjidhjet e mundshme  për mungesat ushqimore dhe urinë globale. 

Përmbajtja:  

Hyrje ne politika bujqësore dhe te ushqimit, procedurat e lidhura me politikat bujqësore dhe 

ushqimit, prodhimi i ushqimit dhe mjedisi, politika globale, ushqimi dhe tregu bujqësor, roli i 

tregtisë, politika tregtare, prodhimi i ushqimit, politika e lidhur me fermat bujqësore dhe 

mjetet e politikave bujqësore, udhëzimet dietike, etiketimi i prodhimeve ushqimore dhe 

reklamat, burimet e ushqimit, politika e lidhura me bujqësinë dhe ushqimin, komuniteti rural, 

uria dhe pasiguria ushqimore, programet ndihmese te ushqyerit, siguria ushqimore, ndihma 

ushqimore dhe të ushqyerit, etj. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Literatura: 

1. R.D. Knutson, J.B. Penn, and Barry L. Flinchbaugh, Joe L. Outlaw. NJ: Agricultural and 

Food Policy, 6th ed. Prentice Hall, 2007. 

2. Pollan, Michael. The Omnivore’s Dilemma. New York, NY: Penguin Books, 2006. 

3. Mark Bittman, A Food Manifesto for the Future, available at 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/02/01/a-food-manifesto-for-the-future/  

4. Knowing Which Foods Are Making Us Sick: 

http://www.choicesmagazine.org/magazine/article.php?article=68 

5. Food Insecurity Up in Recessionary Times: 

http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/December09/Features/FoodInsecurity.htm 

6. Global Economic Crisis Threatens Food Security in Lower Income Countries:  

http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/December09/Features/GlobalEconomic.htm 

7. Materialet e ligjëratave dhe ushtrimeve (Skripta) të përgatitura nga arsimtari i lëndës (H. 

Bytyçi) të cilat do të iu dorëzohet studentëve në fund të çdo ligjërate. 

 

 

 

 

 

http://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/02/01/a-food-manifesto-for-the-future/
http://www.ers.usda.gov/AmberWaves/December09/Features/GlobalEconomic.htm
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Lënda:  

KONTABILITETI FINANCIAR I AVANCUAR 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs do t’i ndihmojë studentët pjesëmarrës të fitojnë shkathtësitë e nevojshme të 

gjenerojnë informata dhe dije për të kuptuar më mirë fenomenet relevante nga fushat e 

kontabilitetit financiar të avancuar. Gjatë ligjëratave, ushtrimeve dhe punëtorive studentët do 

të mësojnë si të gjejnë përgjigjet apo zgjidhjet përkatëse për çështje të rëndësishme të 

konsolidimit të pasqyrave financiare, të kombinimeve biznesore, ti mësojnë dhe 

demonstrojnë teknikat e konsolidimit, ti identifikojne transaksionet e fitimit të njësive 

ekonomike, aspektet ligjore të bashkimit apo falimientimit të bizneseve et. Kursi do të sfidojë 

studentët për një studim të përshpejtuar dhe të disiplinuar. 

Përmbajtja:  

Studentët që kryejnë me sukses këtë kurs do të aftësohen:  

të identifikojnë qartë  bizneset që kombinohen  

të shfrytëzojnë në mënyrë efektive literaturën shkencore  

të kuptojnë rëndësinë e investimeve në aksione  

të kuptojnë procedurat dhe teknikat e konsolidimit 

të identifikojnë transaksionet e fitimit mes njësive ekonomike 

të identifikojnë transaksionet në monedha të huaja  

të kuptojnë kontabilitetin e njësive Mëmë-Bijë, dhe Joint Venture të korporatave 

të jenë në gjendje të diskutojnë aspektet ligjore të shoqërive ne likuidim apo falimentim 

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime, punime seminarike etj. 

Literatura: 

1. Binaj, A., Kontabiliteti financiar i avancuar 

2. Asllanaj, Rr.,  Kontabiliteti financiar 

3. Ligjërata të autorizuara të përgatitura nga Bekim Berisha. 

 

 

 

Lënda:  

MENAXHIM STRATEGJIK 
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 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Lënda ka për qëllim të përgadisë studentët si menaxher të shkathët për një konkurencë të 

rritur në fushën e biznesit. Fokusimi i kësaj lënde do të jetë në analizat strategjike,në 

vendimet dhe veprimet të cilat organizata i ndërmerrë për të krijuar një avantazh  konkurues 

të qëndrueshëm duke marrë në konsideratë ambientin e mbrendshëm dhe të jashtëm biznesor. 

Lënda përqendërohet në zgjedhjen e mënyrës më të mire për të implemntuar strategjitë e 

organizatës nëpërmjetë ndryshimeve organizacionale. Në forma të ndryshme dhe me 

instrumente  adekuate do të shqyrtohen çështjet që lidhen me marrjen e vendimeve etike,të 

përgjegjësisë sociale të korporates,të aspekteve dhe interesave të pretendentëve në 

kompani,dhe të raporteve në mes të biznesit-qeverisë dhe komunitetit.Lënda përshinë 

gjithashtu rolin dhe përgjegjësinë e menaxherit  në biznes për konceptimin dhe  

implementimin e planit strategjik, të llojeve të strategjive, faktorëve të mbrendshëm dhe të 

jashtëm dhe të kompetencave në një ambient  të konkurencës së lartë biznesore. 

 
Përmbajtja:   

Mes studimin e kësaj lënde ,studentët do të zënë njohuri nga fusha e menaxhmentit,njohuri 

për metodat dhe instrumentet për implementimin e qëllimeve menaxherike dhe aplikimin e 

tyre. Poashtu ata do të zënë dije të mjaftueshme se pse vendimet strategjike janë të 

rëndësishme si dhe për teknikat për formulimin dhe zbatimin e startegjisë. Ata do të arrijnë të 

kuptojnë ndërveprimin dhe pasojat e elementeve bashkohore në zhvillimin e strategjisë së 

kompanisë dhe që nëpërmjetë të të menduarit strategjik të zhvilojnë strategjinë origjinale të 

kompanisë. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata,ushtrime,qasje interaktive  ,konsultime,punime seminarike. 

Literatura: 

Thorell,HB(1977),Strategy+Structure^Performance:The Strategic Planing Imperativ, 

Bloomington Indiana University, Pres. 

Lewis G, (1993)”Concepts in Strategic Management”, A.Morkel and G.Hubbard-Australian 

Strategic Management Concepts and Case Studies. 

Vasilika Kume, Strategic Management Concept, Theory, Enforcement , third edition ,Tirana, 

2010 

 

 

 

Lënda:  

MENAXHIM OPERACIONESH 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Qëllimi i ketij moduli është qe studentet të fitojnë njohuri nga operacionet si një prej fushave 

kryesore funksionale me nje rol të rëndësishëm ne perpjekje duke ndervepruar me 

marketingun për të bërë kerkimin, zhvillimin per projektimin e produkteve dhe sherbimeve te 

reja me sistemet e informacionit për të përmirësuar produktivitetin dhe reduktuar kohën ne 

veprime te pergjithshme te ketyre operacioneve.Te gjithë studentet duke fituar njohuri pritet 

te kenë te qartë pas ketyre leksioneve së cilat jan prioritetet kryesore konkuruese te 

menaxhimit te operacioneve sikurse ato praktikohen nga firmat e ndryshme ne praktik. 
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Përmbajtja: 

Definimet e thjeshtësuara e qartësuara  te koncepteve bazë te menaxhimit te 

operacioneve.Ripozicionimi i çështjeve në balancimin e trajtimit te operacioneve te prodhimit 

dhe atyre te shërbimit.Ushtrimët dhe shembujt per te qartesuar disa prej teknikave cilësore 

dhe sasiore qe pershkruhen ne menaxhimin e operacioneve.Opsionet alternative per situatat e 

ndryshme qe sillen dhe gjejnë vend ne leksionet e menaxhimit te operacioneve.  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione,punime seminarike. prezentimet e studënteve, debate,projekte kerkimore. 

Literatura: 

Literatura"Operations Management"-International Student Editon,ninth edition, William 

J.Stevenson 2007, "Operations Management"- fifth edition, Nigel Slack Stuart 

Chambers,Robert Johnston,2007. "Operations Management"- eighth editon , Jay Heizer , 

Barry Render,2006. "Operations Management"-an integrated approach, R.Dan Reid.Nada 

R.Sanders,edicioni i dytë,2005. 

 

 

 

Lënda:  

MENAXHIMI I SISTEMEVE TË INFORMACIONIT 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Përparimet e fundit në kompjuter dhe teknologji komunikimi kanë ndezur një revolucion të 

informacionit që është transformuar rrënjësisht mënyrën se si ne të bërë biznes dhe vetë 

natyrën e punës. Ndoshta nuk ka ku ka ndikimin e teknologjisë së informacionit qenë më e 

theksuar sesa në sistemin e kontabilitetit dhe të profesionit të kontabilitetit vetë. 

Kontabiliteti është i shqetësuar përgjithësisht me identifikimin, grumbullimin, përpunimin, 

analizimin, interpretimin dhe komunikimin e informatave ekonomike në lidhje me një 

organizatë, dhe si i tillë, nuk ka shkallë të konsiderueshme të afinitetit midis kontabilitetit dhe 

sistemeve të informacionit fushat. Kontabilistët, si specialistë të informacionit, duhet të marrë 

një trup të përbashkët të dijes në lidhje me sistemet e informacionit, nëse ata janë të ketë 

sukses në sotme gjithnjë e më konkurues, mjedisin e biznesit kompjuter ngarkuar dhe shtyrë 

teknologjikisht. 
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Përmbajtja:  

Qëllimi i këtij kursi është që të ju jap "thelbin" e dijes Systems (përveç për temën e 

programimit), e cila do t'ju ndihmojë: 

1. të kuptuar marrëdhëniet në mes të sistemeve të informacionit të kontabilitetit dhe 

sistemeve të tjera në organizatë, brenda një kuadri të përgjithshëm të sistemeve të 

informacionit; 

2. fitojnë njohuri sfond dhe gjuhën e nevojshme për të komunikuar në mënyrë efektive me 

profesionistë të sistemeve të informacionit dhe të marrin pjesë në projektimin, zhvillimin dhe 

vlerësimin e sistemeve të informacionit të kontabilitetit; 

3. kuptuar themelore të sigurisë dhe kontrollit të çështjeve si dhe konsideratat auditimit që 

lidhen me kompjuter-bazuar sistemet e informacionit kontabël; dhe 

4. fitojnë një njohuri pune të spreadsheet themelore dhe konceptet e bazës së të dhënave dhe 

të dhënat e mjetet e analizës, dhe të bëhet i njohur me World Wide Web dhe internetin si 

komunikim të biznesit dhe platformat informatikë. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione,punime seminarike. prezentimet e studënteve, debate,projekte kerkimore. 

Literatura: 

Boockholdt, James L., Accounting Information Systems : Transaction Processing and 

Controls, Irwin, 1994. (A competitor to your textbook focusing on control issues.) 

 

 

 

LËNDA:  

AFTËSITË MENAXHERIALE 
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 QËLLIMI DHE REZULLTATET  E  PRITURA  TË  STUDENTIT:  
QËLLIMI I LËNDËS ËSHTË FITIMI I NJOHURIVE DHE AFTËSIVE MENAXHERIALE PËR MENAXHIMIN E ZHVILLIMIT 
EKONOMIK, TRAJTIMIN DHE OBJEKTIN E STUDIMIT TË AFTËSIVE MENAXHERIALE NË TËRËSI, KU EDHE 
STUDENTËT NJIHEN ME METODOLOGJINË E POENTIMIT TË EFEKTEVE MENAXHERIALE ZHVILLIMORE  NGA 
ASPEKTI MIKRO DHE MAKRO EKONOMIK TË ZBATIMIT TË AFTËSIVE MENAXHERIALE DHE FUNKCIONIMIT TË 
SISTEMIT EKONOMIKO-SHOQËRORË.    
QËLLIMI I LËNDËS AFTËSITË MENAXHERIALE ËSHTË QË TË MBIZOTËROHET METODOLOGJIA PËR PREGADITJEN E 
PROGRAMEVE NDËRMARRËSE MENAXHERIKE NË EKONOMI, SI DHE NË AFTËSITË MENAXHERIALE PËR 
UDHËHEQËJE. NJOHURITË, AFTËSITË TEORIKE DHE MJESHTRITË METODIKE, STUDENTI DO TI FITOJË GJATË 
LIGJERATAVE QË ORGANIZOHEN DUKE PËRDORË METODAT MË BASHKËKOHORE ME: KOMJUTER, PROJEKTOR 
MEDIA ETJ.  DETYRË E KËSAJ LËNDE ËSHTË QË STUDENTËT TË FITOJNË NJOHURI DHE AFTËSI TË CAKTUARA PËR 
MENAXHIMIN E EKONOMIS, PROJEKTEVE DHE TË NJOHEN ME MUNDËSINË E ZHVILLIMIT TEORIK DHE PRAKTIK 
TË FORMAVE, METODAVE TË NDRYSHME TË APLIKIMIT TË AFTËSIVE MENAXHERIALE DHE IMPLEMENTIMIN E 
PROJRKTEVE QË RRJEDHIN NGA AFARIZMI I DREJTËPËRDREJTË I TYRE NË LËMIN PËRKATËSE, TË FITOJNË 
NJOHURI PËR ZBATIMIN PRAKTIK TË TË GJITHA MODELEVE DHE NDËRTIMIN E PARIMEVE TË STANDARDIZIMIT 
TË EKONOMIS MENAXHERIALE EFIKASE.  
STUDENTËT DO TË ZHVILLOJNË AFTËSITË DHE SHKATHTËSITË E NEVOJSHME PËR NJË PROFESIONALIZËM TË 
SUKSESSHËM TË DUKE PATUR PARASYSHË AFTËSITË MENAXHERIALE. ATA DO TË ANALIZOJNË ASPEKTE 
SPECIFIKE ME TË CILAT DO TË BALLAFAQOHEN GJATË ZHVILLIMIT DHE HARTIMIT TË PROJEKTEVE, KU DO TË 
FITOJNË AFTËSI TË NEVOJSHME NË MENAXHIMIN E RESURSEVE NË MËNYRË EFIҪENTE NË NDËRTIMIN DHE 
APLIKIMIN E EKONOMIS MENAXHERIALE BASHKËKOHORE. PRANDAJ EDHE VETË QËLLIMI I LËNDËS PRITET QË 
TË NDIKOJË NË NIVELIN E NJOHURIVE, AFTËSIVE DHE SHKATHTËSIVE, POR EDHE QËNDRIMEVE  TË  
STUDENTËVE, SI PËR NGA: NJOHURITË, AFTËSITË, SHKATHTËSITË DHE QËNDRIMET. 
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PËRMBAJTJA:                                                 
HYRJE    
MENAXHERËT DHE FORMIMI I TYRE                                                                                                                                                        
NATYRA E MENAXHIMIT: CIKLI MENAXHERIAL, MENAXHIMI NË PRAKTIKË.  SI BËHEN NJERËZIT MENAXHERË: 
MARRËDHËNIET ME STRUKTURËN ORGANIZATIVE, PËRSHKALLËZIMI MENAXHERIAL.                                                                                                                        
KONFLIKTI MIDIS AKTIVITETIT TË EKSPERTIT DHE AKTIVITETIT MENAXHERIAL:  NATYRA E PROBLEMIT, TITUJT 
E PUNËS. STRUKTURAT E KARRIERËS SË SPECIALISTIT DHE KUFIZIMET E TYRE: PROBLEMI I PËRGJITHSHËM, 
PËRGJEGJËSITË MENAXHERIALE TË “HIBRIDIT”, PRESIONI I PUNONJËSVE EKSPERIENCA NË FUSHËN E 
TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT.    SHKAQET QË NJERËZIT I SHMANGEN PËRGJEGJËSI MENAXHERIALE:  
DËSHTIMIN NË IDENTIFIKIMIN E ELEMENTEVE,  MENAXHERIALE TË NJË PUNE,  SHPËRBLIMET,  PREFERENCAT 
NË PUNË,  FAKTORËT E PERSONALITETIT, PRESIONI NGA VATËSIT,  EKSPERIENCA NGA VENDET NË ZHVILLIM, 
PASOJAT QË RRJEDHIN NGA NJOHURITË SPECIFIKE TË MENAXHERËVE.   STRATEGJITË RREGULLUESE DHE 
AZHORNUESE:  PËRCAKTIMI I ROLIT   SELEKSIONIMI MENAXHERIAL.  TRAJNIMI DHE ZHVILLIMI I 
MENAXHERËVE, MONITORIMI.   AKTIVITETI NË RAPORT ME EFEKTIVITETIN: MENAXHERËT “PROAKTIVË” 
PËRBALLË MENAXHERËVE  “REAJTUVË”,  KUPTIMI I PUNËS,  EFIҪIENCA DHE EFEKTIVITETI.  IDENTIFIKIMI I 
PUNËS MENAXHERIALE:  PRESIONET AFATSHKURTRA DHE NEVOJAT AFATGJATA, IDENTIFIKIMI I OBJEKTIVAVE. 
ANALIZA E ROLEVE:  AVANTAZHET POTENCIALE, SHPJEGIME MBI TEKNIKËN,  ARSYET E KEQMENAXHIMIT TË 
KOHËS, STRUKTURA E PUNËS,  PRIORITETET INDIVIDUALE,  PRIORITETET ORGANIZATIVE,   INFORMACIONI DHE 
VLERËSIMI,  MENAXHIMI I STRESIT,  APLIKIMI DHE INTERPRETIMI INDIVIDUAL,  MEANXHIMI I KOHËS :  
IDENTIFIKIMI I PRIORITETEVE, RENDI I PUNËS, ANALIZA E RRUGËS KRITIKE, LODHJA,  PROVA E PUNËS 
KËRKIMORE,  NEVOJAT SHOQËRORE, KURSIMI I KOHËS SË TË TJERËVE,   PLANIFIKIMI STRATEGJIK:  NEVOJAT 
PËR PLANIFIKIM, MEKANIZMAT PLANIFIKUES,  FAKTORËT QË DUHEN MARRË NË KOSNIDERATË,  OBJEKTIVAT 
REALISTE. MENAXHERI DHE ORGANIZATA ;  TEORITË E ORGANIZIMIT: SHKOLLAT SHKENCORE DHE KLASIKE TË 
MENAXHIMIT, SHKOLLA E MARRËDHËNIEVENJERËZORE,TEORITË  E SISTEMEVE, STRUKTURAT MEKANIKE DHE 
ORGANIKE, STRUKTURA MATRICOE,  KLASIFIKIMI “HANDY”,  PUNA E PETERS DHE ËATERMAN, ORGANIZIMI 
FLEKSIBËL, RISHIKIMI I TEORIVE.  FAKTORËT QË PËRCAKTOJNË STRUKTURËN ORGANIZATIVE:TEKONOLOGJIA, 
TEKONOLOGJIA E INFORMACIONIT, MADHËSIA, KAPITALI INTELEKTUAL, KULTURA KOMBËTARE, LIDHJET MIDIS 
AKTIVITETEVE TË ORGANIZATËS: DEPARTAMENTIZIMI, EFEKTI “DOMINO” (I NJËPASNJËSHËM) I VENDIMEVE,   
STRATEGJITË PARANDALUESE, SJELLJA E ROLIT  (BAZUAR NË POZITË) :  PERSONALITETI KRAHASUAR ME 
SJELLJEN E ROLIT,  ZBUTJA E KONFILIKTIT. MENAXHIMI I CILËSISË: RRETHET E CILËSISË,  MENAXHIMI I 
PËRGJITHSHËM I CILËSISË. ZHVILLIME TË PËRGJITHSHME NË SEKTORIN PRIVAT DHE PUBLIK:  SEKTORI PRIVAT, 
NDRYSHIMI I STRUKTURËS SË SEKTORIT PUBLIK,  KRAHASIMET ME SEKTORIN PRIVAT.                                                            
EFEKTET E TEKNOLOGJISË SË INFORMACIONIT NË SHTOJCËN E TEMËS:  NDRYSHIMET MIDIS 
KARAKTERISTIKAVE TË ADMINISTRIMIT, DHE MENAXHIMIT.STILI MENAXHERIAL  PRIRJET NË SITILIN 
MENAXHERIAL:  KONCEPTI I STILIT MENAXHERIAL,  AUTORITETI I MENAXHERIT,  ZHVILLIMET ORGANIZATIVE, 
VËSHTIRËSITË LEGALE, ZHVILLIMET SOCIALE,  AUTORITETI QË BUON NGA NJOHURITË, PUSHTETI DHE 
INFLUENCA, MARRËDHËNIET ANËSORE,   MENAXHERËT SI MODERATOR,  VARIANTET E SITLIT MENAXHERIAL, 
TEORITË E TIPAREVE, TEORITË E MXGREGORIT X DHE Y ,  STILI I “VAZHDIMËSISË SË LIDERSHIPIT: NGA 
TANNENBAUM DHE SCHMIDT, RRJETA MENAXHERIALE SIPAS BLAKE DHE MOUNTON, TEORITË E PASIGURISË,   
SKUADRA MIKS MENAXHERIALE E BELBINIT,   KUADRI UNITAR DHE PLURALIST I REFERENCËS. FAKTORËT 
ORGANIZATIVË: NATYRA E PUNËS, VLERAT ORGANIZATIVE, STILI I EPRORIT. NDIKIMI I KULTURËS 
KOMBËTARE:VARIABLA TË RËNDËSISHËM, MODELI “HOFSTEDE”,KULTURA LOKALE,  MENAXHIMI I 
DIVERSITETIT,  PUNA JASHTË VENDIT, KULTURA KOMBËTARE DHE ETIKA.  ASERTIVITETI:                                                                                  
SJELLJA AGRESIVE, JOAGRESIVE DHE ASERTIVE, AFTËSITË E SERTIVITETIT.DELEGIMI:      NATYRA E DELEGIMIT,  
PËRKUFIZIMI, PËRGJEGJËSIA,  PËRGJEGJËSIA NË SEKTORIN PUBLIK. NEVOJA PËR DELEGIM:  PËRDORIMI 
EFKETIV I KOHËS,  PËRDORIMI EFKETIV I VARTËSVE,  ZVHILLIMI I VARTËSIVE. AFTËSITË E DELEGIMIT: 
AUTORITETI DISKRET, VENDOSJA E PRIORITETEVE,  KREJTIMI I PUNËS,  MEKANIZMAT E KONTROLLIT, 
KONTROLLI I STAFIT TË KUALIFIKUAR PROFESIONALISHT,   PËRDORIMI I ZËVENDËSVE, TRAJNIMET.  PËRNGESAT 
PËR NJË DELEGIM EFEKTIV:  KOHA,                                                                                                                 MUNGESA E 
TRAJNIMIT,   FAKTORËT JASHTË KONTROLLIT TË MENAXHERIT,  PASIGURIA MENAXHERIALE,       PUNONJËSIT E 
PAZËVENDËSUESHËM.  DHËNIA E AUTORITETIT- FUQIZIMI: HISTORIKU,  PËRKUFIZIMI ,  FUQIZIMI NË 
PRAKTIKË,  ҪËSHTJE TË RËNDËSISHME QË KËRKOJNË PËRGJIGJE.  MOTIVIMI;  PËRFOMANCA NË PUNË :                                                                                
ARSYET E PERFORMACËS SË ULËT, SUPOZOJMË MBI ARSYET QË I BËJNË NJERËZIT TË PUNOJNË.  TEORITË E 
MOTIVIMIT: MASLOË,  HERZBERGU,  TEORITË E PRITJES, TEORIA E SISTEMEVE TEKNIKO-SOCIALE,   NDIKIMI I 
KULTURËS KOMBËTARE, PROJEKTIMI I PUNËS : ERGONOMIA, MARKETINGU I PUNËSVE,  STRUKTURA BAZË E  
PUNËS,  SHTREMBËRIMI I PUNËS.  ZGJERIMI I PUNËS, ROTACIONI NË PUNË DHE PASUIMI I  PUNËS,  
SELEKSIONIMI, TRAJNIMI DHE PAGA. DOBËSIA DHE STRESI: PËRFSHIRJA DHE PËRKUJDESI I ORGANIZIMIT. 
KOMUNIKIMI ;                                                                                                                                                                                                                  
RËNDËSIA E KOMUNIKIMIT;  PËRNGESAT QË NDESH KOMUNIKIMI EFEKTIV: KOHA,  GJUHA ,  DËGJIMI I 
PROBLEMEVE,  MUNGESA E FEEDBACK-UT,  FEEDBACK-UT I RREMË , REZISTENCA NDAJ KRITIKËS,  
PERCEPTIMET SELEKTIVE DHE NEUTRALITETI , DIFERENCAT GJINORE.   AFTËSITË E KOMUNIKIMIT EFEKTIV 
VERBAL:  INFORMACIONI I MANIPULUAR , DËGJIMI AKTIV,  PËRGATITJA E AMBJENTIT,  PËRZGJEDHJA E 
GJUHËS,                                                                               
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FORMAT E MËSIMDHËNIES DHE MËSIMNXËNIES : 
LIGJËRATA, DISKUTIME, PUNË NË GRUPE, PREZENTIMET E STUDENTËVE, PROJEKTE 
KËRKIMORE, HULUMTIME DHE PROJEKTE NË GRUPE.  

 

 

LITERATURA: 
LITERATURA E OBLIGUAR:   

AFTËSITË  MENAXHERIALE, BOTIMI I PARË 2006 TIRANË NGA PROF.ASSOC. DR. ANDRI 

KOXHAJ,  DAVID, SAUL  1997. MILITARI BLUNDERS, THE HOË AND ËHY OF MILITARY FAILURE. 

 

LITERATURA PLOTËSUESE: 

MEAD, RICHARD 1998.  NEGOTIATIONS, INTERNATIONAL MANAGEMENT. 

REES, Ë DAVID AND C. PORTER 1997. NEGOTIATION, MYSTIC ART OR IDENTIFIABLE PROCES, 
AND COMMERCIAL TRAINING. 

 

 

 

Lënda:  

BIZNESI NDËRKOMBËTAR 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Shoqërit vazhdimisht përpiqen të hartojnë strategji për  përmisimin e flukseve të arkës me 

qëllim të pasurimit te mëtejsheme të aksioneve të tyre . Disa prej këtyre strategjive kanë të 

bëjnë edhe  

me penetrimin në tregjet e huaja . Kohët e fundit, shumë nga pengesat e hyrjes në tregjet e 

huaja janë zvogëluar apo janë eliminuar plotësisht, duke nxitur kështu shoqërit të angazhohen 

në biznese ndërkombëtare . Për rrjdhojë, shumë shoqëri kanë evoluar në shoqëri 

shumëkombëshe të cilat përkufizohen si shoqëri që zhvillojnë një nga format e biznesit 

ndërkombëtar. Kjo lënd shpjegon qëllimet e kompanive  bashkë me motivet dhe rreziqet e 

biznesit ndërkombëtar.  
Kjo lëndë do të nxisë kuriozitetin për praktikat e biznesit të kompanivë që synojnë mundësi 

tregu jashtë vendit të tyre. Do të forcojë tek studenti vetëdijen për rëndësinë e shikimit të  

biznesit të kompanisë nga këndvështrimi ndërkombëtar,  rajonal dhe global. Studenti do të 

ketë pasqyrim për ndryshimet mjaft dinamike. Do të formojë aftësitë për analiza ekonomike 

dhe për një pasqyrim të drejtë për rrjedhat ekonomike. Njohja e mirë e biznesit ndërkombëtar 

mund t’i ndihmojë studentëve që të marrin vendime të drejta dhe më të argumentuara.  

 
Përmbajtja:  

Domosdoshmëria e biznesit ndërkombëtar. Teoritë e biznesit ndërkombëtar.  Metodat e 

biznesit ndërkombëtar  dhe mundësit ndërkombëtare. Ekspozimi ndaj rrezikut ndërkombetar. 

Flukset  

financiare  ndërkombëtare. Tregjet financiare ndërkombëtare.  

 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime,punime seminarike. 

Literatura: 
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Lënda:  

ETIKA E BIZNESIT 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Kursi do të përfshij së bashku sfidat e ndikimit etik dhe kulturor duke konfrontuar individin 

dhe ndërmarrjen me qëllim të sjelljes së biznesit si në nivelin ncional kulturor ashtu edhe në 

ate ndërkombëtar. 

Përmbajtja:  

Studentët do të zhvillojnë shkathtësitë e nevojshme për Etiken ne Biznes. 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 Etikes ne Biznes. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Literatura: 

Kline, John M., ETHICS For International Business, 2nd Edition, 

Routledge, 2010 (“Kline”); Gannon, Martin J, et al., Understanding Global Cultures, 5th 

Edition, Sage Publications, 2013 (“Gannon”). 

 

 

 

 

Lënda:  

MARRJA E VENDIMEVE MENAXHERIALE 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Ky kurs do t’u  jape studenteve  njohuri mbi procesin e vendimmarrjes si  dhe metodat 

sasiore  e cilesore te perdoruara nga manaxheret per rritjen e cilesise se vendimmarjes ne 

kushte te mjediseve te ndryshme ne te cilat mund te operoje biznesi.Do te thellohen njohurite 

mbi konceptin e grupeve efektive,konfliktin,personalitetin,racionalitetin e vendimeve si dhe 

do te behet nje perdorim i disa teknikave  sasiore te kombinuara me ato cilesore per te krijuar 

nje kuader sistematik ekzakt te marrjes se vendimeve. 
Përmbajtja:  

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. 

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Leksione, prezantimet e studentëve, diskutime, seminare, projekte kërkimore, projekte në 

grupe. 

Literatura: 

Prof. Dr. Vasilika Kume, “Marrja e vendimeve menaxheriale”, Prof. Dr. Justina Pula Shiroka, 

“Menaxhmenti dhe Vendosja” 

 
 



 

- 171 - 
 

Lënda:  

INTEGRIME EKONOMIKE EVROPIANE 

 Qëllimi dhe rezultatet e pritura të studentit:  

Idetë e para për themelimin e bashkësise europiane. Integrimet kryesore ekonomike rajonale 

europiane. Organet e bashkimit europian. Institucionet e bashkimit europian . Themelimi i 

bashkimit europian. Tregun unik europian. Sistemi monetar unik europian. Zhvillimi dhe 

poltika zhvillimore poltika në lëmin e bujqësise politika në lëmin e industrisë. Pasqyra e të 

dhënave kryesore ekonomike - shoqërore  të vendeve anëtare të BE-së. 

Nga kjo lëndë studentët do të marrin njohuri të përgjithshme për integrimet ekonomike 

europiane kurse në veqanti për rolin dhe përmbajtjen e BE-së si forcë ekonomike rajonale 

ndërkombëtare. Një heri  studentet do të fitojnë njohuri për organizatat që i kanë parapri 

themelimit  të BE-së si dhe kushtet që duhet plotësuar për tu anëtarësuar me BE. Studentët do 

të njoftohen me politikën e përbashkët agrare, reformat në bujqësi.  Studentët do të kenë 

mundësi të kuptonin politikën e zhvillimit të industrisë. Qëllimi kryesor i kesaj lënde është që 

ti inkurajojë studentet që të fitojnë njohuri mbi proceset e zgjerimit dhe veprimtarive e këtij 

asociacioni më të madh ndërkombëtar dhe si një formë aktualisht  më e madhe ekonomike 

dhe me ndikimi të posaqëm politik rajonal dhe botëror. 

Përmbajtja:  

Format e mësimdhënies dhe mësimnxënies: 

Ligjërata, ushtrime, qasje interaktive, konsultime,punime seminarike. 

Literatura: 

1.Bashkim Europian : Përmbledhje traktatesh Botim i Qendrës  

   Europiane Tiranë . 2000  

2. Dritan Tali : Integrimi i Europës në UE. Koha. Prishtinë.  

3. Blerim Reka : E drejta e Unionit Europian Prishtinë 2008  

4. Gani Gjini : Europem Perspective of the Ballkans , Karadeniz.  

    Aratirmalari Yaz 2007 .   

5. Musa Limani : Integrimet Ekonomike Europiane  

 

 

 

 

 

 

 



Raportet Ndërkombëtare dhe kërkimet 

Bashkpunimi ndërkombëtar i Universitetit me institucionet ,universitetet dhe 

fakultetet tjera 
 

 Universiteti i Prizrenit ka marreveshe bashkpunimi me shume Universitete simotra 

mbrenda dhe jashtëvendit, si psh, me Universitetin “Hasan Prishtina” të Prishtinës, 

Universitetin e Tiranës, Universitetin “Luigj Gurakuqi“ të Shkodrës, Universiteti ”G.d-

Annunzio” Chieti-Pescaro (Ud-A) Itali, Universiteti i Varshavës-Poloni, Universiteti 

Telematica “Leonardo da Vinçi” Itali, Universiteti i Bolonjes” Alma MaterStudiorum 

(Unibo), dhe shumë fakultete dhe  institute shkencore. 

 

Bashkpunimi me patnerët e tregut të punës 

 

 Universiteti ka marrëveshje bahkpunimi me “Aleancen Kosovare të Biznesit”, 

bashkpunon me Bankat, kompanitë e sigurimeve, institucionet qeveritare  dhe me 

Institucionet publike. 

 

Kërkimet 

Ne kuadër te Universitetit ekziton qendra per studime shkencore si dhe revista 

shkencore e cila do te publikohet në suaza te rregullta kohore. Revista synon ta merre numrin 

ISSN në bazë të cilit publikimi do ti nënshtrohet procesit të recensionit ndërkombëtarë, 

ndërsa do të bëhen përpjekje që në të ardhmen të fitohet recensioni me IMPACT Faktor 

Ndërkombetar. 

 

 



2.6 Shkencat Kompjuterike dhe teknologjitë e 

komunikimit 

 

Përshkrimi i institucionit (Emri) 
Universiteti i Prizrenit 

Emri i Programit Studiues 

Shkencat kompjuterike dhe teknologjitë e 

komunikimit 

Kategorizimi (BA, MA, BSc, MSc, PhD,  

Doktoraturë, Kurs Universitarë) 
MSc 

Academic Degree and the name of Diploma 

in final form and shortened.  

MSc në Shkencat kompjuterike dhe 

teknologjitë e komunikimit i 

Profili i Programit Akademik 
 

Grupi për të cilën adresohet oferta 

Te gjitha ata qe e kan te kryer shkollimin e 

mesëm 

Kohëzgjatja minimale 
2 vjet (4 semestra). 

Forma e studimit (rregullt, pa shkëputje 

nga puna, studimi nga largësia etj.) 
E rregullt 

Numri i Kredive  ECTS 
120 

Moduli /Kurset (Përmbajtja e shkurtër) 

 M1O1. Matematika  e avansuar për 

Shkencën e Kompjuteristikës. 

 M1O2.  Zhvillimi i sitemit dhe shërbimeve 

informative. 

 M1O3.  Modelimi dhe baza e të dhënave e 

avansuar. 

 M1O4.  Parimet e avansuara të 

programimit të gjuhës. 

 M1Z1.  Multimedia Kompjuterike . 

 M1Z2.  Parimet e sistemit informativ 

gjeografik. 

 M2O1.  Algoritmat Zgjedhor.  

 M2O2. Zhvillimi dhe Menaxhimi i sistemit 

të Softverit     

 M2O3. Mihja ( Gërmimi) e/i  të dhënave . 

 M2O4. Llogaritja e Ruajtjes së të dhënave 
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dhe softverit kryesishtë ne qendren 

kompjuterike ku përdoruesit kanë qasje 

ne internet. 

 M2Z1. Teknologjija e Gjuhës 

 M2Z2. Matematika  Diskrete  

 M3O1. Tema te zgjedhura nga Makina e 

Mësimit dhe Intelegjences Artificiale 

 M3O2. Tema te zgjedhura te sigurimit të 

kompjuterit. 

 M3O3. Rrjetet e Sensorëve Wireless 

 M3O4. Metodat Empirike Kërkuese 

 M3Z1. Qeverisja e TI  

 M3Z2. Megatronika 

 M4O1.Tema e Diplomës Master 

 
 

Numri i vendeve të studimit 
30 

Udhëheqës i Programit Studimore Prof. Ass. Ermir Rogova 

Stafi përhershëm Akademik 

(shkencorë/artistik) 

(Numri sipas kategorise së personelit) 

 

Tarifa e Studimit 
300 euro per semester 



Informatat e përgjithshme  
 

Cikli i dytë i studimeve Master në Shkencat Kompjuterike dhe Tekoniologjie Komunikimit 

është program dy vjeçar (4 semestra) me fond të përgjithshëm të 120 Kredive (ECTS).  

Titulli profesional i fituar është:  

 Master në Shkencat Kompjuterike dhe Teknologji e Komunikimit. 

 

 
 Qëllimet kryesore të programit 

 

 
Cikli i dytë i programit të studimit sipas Bolonjës është një vazhdim i përceptueshëm i 

programeve të ciklit të parë. Iu mundëson të diplomuarëve në shkencën e kompjuterit dhe 

komunikimit pët t’i zgjeruar dhe shtrir njohuritë e tyre të fituara në ciklin e parë të nivelit të 

studmit. Gjithashtu është tërheqës për të diplomuarit e diciplinave tjera të cilët dëshirojn t’i 

ngrisin njohuritë e tyre me shkathtësi praktike dhe teorike në shkencën e kompjuterit dhe 

komunikimit. Programi i studimit do t’i ofroj të diplomuarve në të ardhmën me njohuritë e 

nevojshme pët t’i përcjellur ndryshimet teknologjike dhe zhvillin e tyre  të shpejt depertues 

në këtë fushë  dhe duke bashkuar punën zhvillimore dhe shkencore.  

 

 Sillabusi i kurseve të programit të studimit mbulon të gjitha përmbajtjet themelore të 

rëndësishme për Masterat e Shkencës. Iu mundëson studentëve t’i përshtatin studimet e tyre  

sipas dëshirës së tyre, motivimit dhe prirjes,duke marr parasysh mundësitë e ndryshme të 

specializimit profesional. Pas kurseve të përbashkëta fillestar studentët zgjedhin nga kurset 

zgjedhore dhe më tutje i dizajnon studimet e tyre për t’ju përshatur fushave të ndryshme 

profesionale të specializuara. 

 

 
 Kompetencat e përgjithshme të fituara nëpërmjet programit 

 

 Zhvillimi i të menduarit kritik, analitik, dhe sintetik.  

 Aftësia për të definuar, kuptuar dhe përgjigjur me kreativitet sfidave profesionale në 

fushën e shkencës kompjuterike dhe të komunikimit.  

 Aftësia për të përdorur  njohuritë e fituara për zgjidhjen e problemeve profesisonale 

dhe shkencore dhe zgjerimin e njohurive të fituara.  

 Aftësi  në metodat kërkimore në fushën e shkencës kompjuterike.  

 Aftësi për menaxhim administrativ të proceseve që kanë të bëjnë me kërkime, 

industri,edukim dhe fushat tjera.  

 Aftësi profesionale në komunikimin me shkrim në fushat e shkencës komjuterike dhe 

teknologjisë së  komunikimit në të dyja gjuhët Shqipe dhe Angleze.  

 Aftësi për të transmetuar dituri.  

 Aftësi për të kërkuar burime diturie dhe informacion të vlerësueshëm kritik.  

 Përputhshmëri me parimet funksionale, ekonomike, ambientale të sigurimit. 

 Aftësi e të punuarit në ekip brenda ambientit profesional.  

• Zhvillimi i përgjegjësisë profesionale dhe të etikës. 

• Kompetencat themelore në fushën e shkencës kompjuterike dhe komunikimit, të cilat 

përfshijnë njohuritë teorike, njohuri dhe shkathtësi praktike thelbësore për punën në fushën e 

shkencës kompjuterike dhe teknologjive të komunikimit. 
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• Të kuptuarit e hollësishme e kompjuterit dhe informacionit shkencës dhe aftësia për të 

aplikuar njohuritë e fituara për teknike dhe të tjera të fushave përkatëse profesionale 

(ekonomi, shkencat organizative, etj.) 

• Aftësia për të transmetuar njohuritë e bashkëpunëtorëve në teknologji dhe grupe kërkimore. 

• Njohuritë dhe aftësitë praktike të pajisjeve kompjuterike, software, teknologjia e 

informacionit dhe teknologjive të komunikimit të nevojshme për punë të suksesshme 

profesionale në kompjuter dhe shkencës së informacionit. 

• Të diplomuarit në ciklin e 2-të të programit të studimit të kenë kompetencën për të trajtuar 

në mënyrë të pavarur duke kshjtelluar detyra inxhinierike, zhvilluese, dhe organizative, 

gjithashtu detyra të moderuar kërkuese në fushat e tyre të studimit. 

• Kompetencat në shkencën e  kompjuterit dhe të informacionit duke siguruar qasje në studim 

të mëtejshëm në programet e ciklit e 3-të të doktoraturës  

 

 

Hulumtimi i Tregut 

Aktualisht nuk ka asnjë hulumtim të rëndësishëm të tregut në lidhje me rëndësinë e tregut të 

punës të këtij programi studimi. Megjithatë, ekziston një vlerësim i informacionit dhe 

teknologjive të komunikimit (TIK) sektori në Kosovë i kryer me kërkesë të USAID / Kosovo. 

Qëllimi i këtij aktiviteti ishte të vlerësojë mundësitë për USAID-in për të mbështetur sektorin 

e TIK të Kosovës. Ky sektor përfshin disa fusha të biznesit të telekomunikacionit, duke 

përfshirë një shumëllojshmëri të shërbimeve që lidhen me punën me porosi, zhvillimin dhe 

përdorimin e softerit dhe hardverit dhe shërbimeve dhe produkteve që kanë dalë me anë të 

Telekomunikacionit (të  zërit edhe të dhënave) rrjeteve. 

Objektivat e vlerësimit ishin të përgjigjem dy pyetjeve: 

 

 A ka në Kosovë pjesë të sektorit TIK-ut e që kanë potencial të dallueshëm për rritje 

të të hyrave dhe të punëtorëve e të cilët mund të rriten nëse pengesat kryesore janë 

adresuar? 

 Sa ka mundësi që përpjekjet e USAID për ta përkrahur sektorin e TIK-ut të përfiton 

rritja ekonomike e përgjithshme në Kosovë? 
 

Ekipi ka përdorur faktorët e përgjithshëm që përdoret zakonisht për të identifikuar sektorët e 

biznesit të synuar për ndihmë të rritjes ekonomike. Këta faktorë janë të përshtatur në sektorin 

e TIK bazuar në përvojën e projekteve të tjera të rritjes ekonomike dhe karakteristikat e 

sektorit. Ekipi gjithashtu e përdorur një qasje SWOT gjatë gjithë mbledhjes dhe analizës së 

informacionit, dmth, identifikimin e fuqive, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet në këtë 

sektor. Edhe pse është e vështirë për të ndarë sektorin e TIK në mënyr të qartë në nënsektorë 

të pavarur, në përgjithësi ekipi analizoi TI (Teknologjia e informacionit – kuptimin e punës 

lidhur me zbatimet kompjuterike të softverit dhe hardverit) nga Telekomunikacioni (që 

nënkupton ofrimin e të dhënave, zë dhe video të shërbimeve me anë të telekomunikacionit 

rrjete, ose Internet (IP) ose rrjetet e telefonisë celulare). 
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Ata gjithashtu vijnë në përfundim TIK e kombinuar me sektorin e telekomunikacioneve duket 

shumë më e fortë sesa vetë sektori. Ata janë më optimistë në lidhje me potencialin për këtë 

sektor të jetë konkurrues, sidomos kur kombinohet me një përpjekje për të forcuar zhvillimin 

e shërbimeve me vlerë të shtuar për të përfituar nga shpejt zgjerimin e rrjeteve të shërbimit të 

telefonisë celulare. 

 

 

Në  Kosovë ekzistojnë 3 ofrues kryesor shërbimi të Internetit (ISP) : IPKO, Kujtesa dhe PTK.  

 

Eksistojnë edhe 11 kompanitë kryesore të TIK që operojnë në Kosovë (Comtrade, Komtel, 

ISOFT, Ipko, Rrota, cactus, Pronet, Rrota, LogicPlus, Microsoft, Kujtesa, ATI-KOS). Duket 

se pengesat kryesore për këtë sektor janë edukimi dhe trajnimi; përmirësime të kapacitetit 

rregullues të telekomunikacioneve; sipërmarrja më e fortë sektori i biznesit dhe aftësive. 

Është e shumë mirë e njohur se këto kompani kanë boshllëqe të shumta kryesisht në lidhje me 

staf profesional. Një nga arsyet nga këto mund të gjenden në programet inxhinierike të varfra 

nga universitetet që ofrojnë aktualisht në Kosovë. 

 

Në Kosovë ka disa Universitete (publike dhe private), të cilat ofrojnë programe të ndryshme 

në shkenca kompjuterike dhe Teknologjisë. Universiteti i Prishtinës (Fakulteti i Matematikës 

dhe Fakulteti Teknik) ofron dy programe software kryesisht të orientuar. Fakulteti Teknik 

gjithashtu ofron një program të ri në Megatronik, 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 

Teknologjisë janë UBT (Universiteti për Biznes dhe Teknologji), AAB-Riinvest, si dhe Iliria. 

Edhe pse programet e këtyre universiteteve janë në  marrëdhënie bashkëpunimi me disa 

universitete nga jashtë (sikurse rasti i UBT-së ), nuk ka asnjë shenjë të ndonjë arritje e madhe 

në lidhje me tregun e punës dhe nevojat e shoqërisë. Kjo para së gjithash për shkak se 

programet nuk plotësojnë kërkesat e tregut të punës. 

 

Sipas USAID-it, shkollat Inxhinieri në Kosovë mund të kenë bazat, por larg prapa sigurimin 

aftësi teknike  për punë. Bazuar në analizat e tyre TIK-ut sektori i vetmuar aktualisht ofron 

vetëm pak ndikim potencial ekonomik, por TIK është një sektor premtues me një ndikim të 

madh në të ardhmen e zhvillimit ekonomik të Kosovës. Prandaj, ky program studimi ka për 

qëllim të sigurojë këto kompani dhe shoqërinë në përgjithësi, staff profesional, në mënyrë që 

t'i bëjë ata konkurrues me kompanitë e ngjashme evropiane dhe botërore. 
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 Planprogrami 

 

                                            Master në Shkencat Kompjuterike dhe Teknologji e Komunikimit 

Viti I 

Studimit 

/ 

semestrat 

 

Titulli i Modulit 

 

Ligjeruesit 
Nr. I 

Orëve 

Nr. I 

ECTS 
Lloji 

V
it

i 
I 

p
a
rë

 

S
em

es
tr

i 
i 

p
ar

ë 

M1O1. Matematika e avansuar për shkencat 

kompjuterike 

Marjan Demaj 60 6 Obligativ 

M1O2. Zhvillimi i Sistemit Informativ dhe i 
Sherbimeve. 

Malush Mjaku 60 6 Obligativ 

M1O3. Modelimi i avansuar i të dhënave dhe 

bazës së të dhënave. 

Ermir Rogova 60 6 Obligativ 

M1O4. Parimet e Avansuara të programimit të 

gjuhës 

Faton Berisha 60 6 Obligativ 

M1Z1. Multimedia Kompjuterike Arjanit Maraj 60 6 Zgjedhor 

  M1Z2. Parimet e sistemit 

informativ gjeografik. 

Arjanit Maraj 60 6 Zgjedhor 

S
em

es
tr

i 
i 

d
y
të

 

M2O1. Algoritmat e Zgjedhura. Faton Berisha 60 6 Obligativ 

M2O2.  Zhvillimi dhe menaxhimi i sistemit të 

softverit.    

Shaban Buza 60 6 Obligativ 

M2O3. Mihja (gërmimi) e/i të dhënave Ermir Rogova 60 6 Obligativ 

M2O4. Llogaritja e Ruajtjes së të dhënave dhe 

softverit kryesishtë ne qendrën kompjuterike ku 

përdoruesit kanë qasje ne internet 

Mentor Hamiti 60 6 Obligativ 

M2Z1. Teknologjia e Gjuhës Naim Braha 60 6 Zgjedhor 

M2Z2. Matematika  Diskrete Marjan Demaj 60 6 Zgjedhor 

Totali i ECTS viti i parë 

Të përshihen 8 module obligative dhe 2 module nga 4 modulet zgjedhore 
60  

V
it

i 
I 

d
y
të

 

S
em

es
tr

i 
i 

tr
et

ë 

M3O1. Tema të zgjedhura nga Makina e 

Mësimit dhe Intelegjenca Artificiale 

Shaban Buza  60 6  

M3O2. Tema të zgjedhura nga sigurimi i 

kompjuterit. 

Naim Braha 60 6 Obligativ 

M3O3. Rrjetet e  Sensorave Wireless Arjanit Maraj 60 6 Obligativ 

M3O4. Metodat  Empirike Kërkuese Faton Berisha 60 6 Obligativ 

M3Z1. Qeverisja ne TI Malush Mjaku 60 6 Zgjedhor 

M3Z1. Qeverisja ne TI  Arbnor Pajaziti 60 6 Zgjedhor 

S
em

es
tr

i 
i 

k
at

ër
t 

M3Z2. Megatronika Të ndryshme  30 Obligativ 

Totali i  ECTS në vitin  e dytë 

Duhet të pëfshihen 8 module obligative, një nga dy modulet zgjedhore dhe tema e 

diplomës. 
60 
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Përmbledhja e Përmbajtjes së Kurseve 

 

M1O1. Matematika e avansuar për 

shkencat kompjuterike  

 

Objekti i këtij kursi është që të shqyrtojë tema themelore 

matematikore të cilat janë domosdoshmërisht në këtë nivel të 

shkencës së kompjuteristikës dhe të informaimit dhe të 

përgatisë studentët për aplikacione të specializimit të 

parimeve, metodave matematikore dhe modele në zgjidhjen 

e problemeve specifike nga fusha të ndryshme të shkencës 

kompjuteristikës dhe informacionit. 

Bazat e strukturave diskrete, lineare, algjebër dhe njehsim 

probabiliteti me statistikat janë blloqet themelore të ndërtimit 

në modelim, analizing dhe të kuptuarit e strukturave në 

shkencat e kompjuteristikës, procedurat dhe programet 

modele teorike dhe zbatimin e saj në fusha të ndryshme të 

shkencës kompjuterike dhe informacione 

Literature. 

1. Erwin Kreyszig, Advanced Engineering Mathematics, 

John Wiley & Sons.  

2. Gilbert Strang, Introduction to Linear Algebra, 

Cambridge press.  

 

M1O2. Zhvillimi i Sistemit 

Informativ dhe i Sherbimeve.  

Zhvillimi i sistemeve të informacionit dhe shërbimeve - një 

qasje metodologjike. Qasjet e avancuar teknikat e modelimit, 

dhe standardet (p.sh. profilet UML). Kornizat Procesi – I 

shkathët dhe konvencional. Modeli i zhvillimit të shtyrë. 

Linjet e Produktit të Softverit dhe Fabrikat softverike. 

Modele software. Nga softuerit për inxhinieri të shërbimit. 

Inxhinieri e Shërbimit - Modeli procesi të punuar me porosi 

për zhvillimin e-Service, modelimit të shërbimeve, 

zhvillimin dhe integrimin e shërbimeve të ndërmarrjes, 

vendosjen e shërbimit dhe qeverisjes. Mjetet dhe mjedise të 

integruara mbështetëse, zhvillimin e softverit dhe shërbim 

inxhinierik. Testimi dhe metrikë bazuar në vlerësimet dhe 

përmirësimet proces. 

 

 

Literatura. 

1. Information systems development by David Avison 

and Guy Fitzgerald 

2. Principles of Information Systems by Ralph Stair and 

George Reynolds 

 

M1O3. Modelimi i avansuar i të 

dhënave dhe bazës së të dhënave. 

Bazat e të dhënave sipas sferës së veprimtarisë dhe kohës. 

Konceptet e modelimit bazës së të dhënave dhe dizajn bazës 

së të dhënave, si pjesë e sistemit të informacionit ciklit të 
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jetës. Modelimi i avancuar i bazës së të dhënave. SQL e 

avancuar. Sistemet e transaksionit. Sistemet e menaxhimit të 

bazës së të dhënave dhe akordimi. Teknologjitë organizative 

të kujtesës. Menaxhimi i të dhënave dhe administrata. 

Koordinimi i aksionarëve, kërkesat dhe planifikimi. Të 

dhënat kryesore dhe  të dhënat kryesore të menaxhimit. IT 

fundit dhe bazat e të dhënave. 

Literatura:. 

1. Data Modeling and Database Design by Richard W. 

Scamell and Narayan S. Umanath 

2. Database Modeling and Design, Fifth Edition: 

Logical Design (The Morgan Kaufmann Series in 

Data Management Systems... by Toby J. Teorey, Sam 

S. Lightstone, Tom Nadeau and H.V. Jagadish (Feb 

24, 2011) 

 

M1O4. Parimet e Avansuara të 

programimit të gjuhës 

Hyrje: historia dhe klasifikimi i gjuhëve të programimit, 

kriteret e projektimit për gjuhët e programimit. Konceptet e 

gjuhëve të programimit: vlerat, deponimet, të detyrueshme, 

abstraksion, inkapsulimi, lloji i sistemeve, vargëzuesit, 

konkurrencën. Sintaksa dhe semantika: Hyrje në teorinë e 

gjuhëve formale, analiza leksikor, analiza sintaksor, 

sintaksës abstrakte, gramatika atribute, kuptimi fjalëve, 

semantika aksiomatik , gjenerimi dhe optimizimin e kodit. 

Paradigmat e programimit: domosdoshme (Pascal, ADA), 

programimi funksional (Lisp, Haskell, ML), programimi 

logjik (Prolog), programimit objekt (Smalltalk, C + +, Java, 

Python). 

Literatura: 

1. Programming Languages: Principles and Practices 

by Kenneth C. Louden and Lambert 

2. Programming: Principles and Practice Using C++ 

by Bjarne Stroustrup 

 

M1Z1. Multimedia Kompjuterike  

Hyrje: çfarë është multimedia kompjuterike, karakteristikat e 

multimediave, jo-lineare, interaktive, zhvillimi i përdorimit 

multimedia, multimedia. Llojet e të  Dhënat Multimedia: 

përmbajtjet  statike dhe dinamike multimediale, përmbajtjet 

multimediale transakcionet, shpërndarja e përmbajtjeve 

multimediale, të dhënave e koduara. Pse i kodojm të dhënat 

(standardizimi transmetimi të dhënave, të dhënat e  

ngjeshura, kriptografinë)? Të dhëna themelore teknikat e 

kompresionit: Gjatësia encoding (RLE), sasia shkallore, 

metodat statistikore, metodat adaptive statistikore , metodat e 

bazuara ne fjalor, nyjetimi i fotografive te kompresuara: 

transformimi diskret i kosinusit, struktura e të dhënave për 

ngjeshje të informacionit dhe mos ngjeshje , vendosja e 

matriksave sasior, tabela e kodimit /dekodimit e Huffman, 

ngjeshja e blloqeve individuale. Ngjeshja e Valëz: 2D  

transformimi i valëzave, lirimi i valëzave, EZW, SPIHT dhe 
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algoritmat  WDR, JPEG 2000. Ngjeshja e e të dhënave 

gjeometrike: ngjeshja e poligoneve topologically 

konsistente, ngjeshja trekëndore rrjetit, ngjeshja e të dhënave 

të zërit qiellor. Ngjeshja e shëndoshë digitale: Përfaqësimi 

analoge dhe digjitale të shëndosha - karakteristikat dhe 

operacionet, sistemi dëgjimor njerëzor dhe bazat e 

psikoakustikës, WAV, AIFF dhe fotografi formatet AU, 

ngjeshja e pahumbur e dëgjimit (MPEG-4 ALC), ngjeshja e 

të folurit (jo-linear kuantik, PCM, ADPCM, modulimi delta, 

LPC), bazat e shëndosha të ngjeshjes së humbur, MPEG-1 

audio shtresa (MP1, MP2 dhe MP3), MPEG-2 dhe AAC, 

MPEG-4, HE-AAC, AAC-SSR dhe BSAC, MIDI dhe 

SMDL , audio redaktimi dhe software të prodhimit. 

Compression digital video: Video analoge dhe dixhitale - 

karakteristikat dhe operacionet, algoritmet dixhitale e 

ngjeshjeve  video , kodeksi i  familjes dhe të dhënat formate, 

MPEG, MPEG-2 dhe DVD, MPEG-4 dhe DivX, H.261, 

H.263, H.264 dhe AVC, të shëndosha në video dixhitale, 

Video e Transmetuar. Animacion Vector në internet: FLV, 

SWF në SVG. Sinkronizimi dhe integrimi i llojeve të 

gjithanshëm multimedial: përshkrimi i  strukturës së 

përkohshme të një prezantim multimedial (SMIL), MPEG-7 

- formal multimedia përmbajtjen përshkrim, kuadri i hapur 

për të multimedia aplikacioneve MPEG-21. 

Literatura: 

1. Computer Graphics, Multimedia and Animation by 

Malay K. Pakhira 

2. Computer Graphics and Multimedia: Applications, 

Problems and Solutions by John DiMarco 

 

M1Z2. Parimet e sistemit 

informativ gjeografik. 

Hyrje: Teknologjia e të dhënave hapsinore dhe të 

Informimit. Pikëpamja Historike: të nxënurit e të dhënave 

hapsinore,  zhvillimi i sistemeve të informimit gjeografik. 

Llojet e të dhënave hapsinore dixhitale: hartat e bazuara 

sipas ndryshimittë  tekstit apo fotografisë, të dhënat, iso-

linjat, modeli dixhital i reliefit , rrjetëzimet e parregullta 

trekëndshe, të dhënat  e zërit qiellor, vektorizimi I të 

dhënave të tekstit dhe fotografive. Konsistenca topologjike 

dhe gjeometrike e të dhënave hapësinore dhe lidhja e tyre  

jo-gjeometrike me  të dhënat. Sistemet globale për 

përvetësimin e të dhënave hapësinore, LIDAR: GPS, 

imazhet satelite, formatet dhe karakteristikat e të dhënave. 

Dirigjuesit përceptues (aftësitë dhe aplikacionet). 

Projeksionet, sistemet e koordinatave, dhe regjistrimi i të 

dhënave hapësinore. Integrimi i të dhënave hapësinore 

heterogjene në një GIS unik: të dhënat e shpërndara 

hapësinore, kërkimit hapësinor, me bazë Web GIS, OGC 

konsorciumit. Formatet standarde hapësinore web dhe 

shërbimet e internetit: Shape, GML, WFS, WMS, SDL, 

MrSID, Google-Earth. Sistemet GIS: sistemet komerciale 
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(ESRI, Intergraph, MapInfo, Autodesk), e hapur-burim 

sistemet GIS (GRASS, Quatium GIS, Shtegu, GeoServer), 

GIS i  lëvizshëm. 

Literatura: 

1. Geographic Information Systems and Science by 

Paul A. Longley, Mike Goodchild, David J. Maguire 

and David W. Rhind 

2. Introductory Geographic Information Systems 

(Prentice Hall Series in Geographic Information 

Science) by John R Jensen and Ryan R. Jensen 

 

M2O1. Algoritmat e Zgjedhura. 

Seleksionimi i  rrjeteve: Rrjetet krahasuese, parimi  zero-një, 

zgjedhja e rrjetit bitonik , bashkimi i rrjetës,  rrjeta 

zgjedhëse. Qarqeve aritmetike: combinational qarqet e 

kombinuara, qarqeve shtesë, qarqeve të shumëzimit. 

Algoritmet për kompjutera paralel: Akrepat kërcyes, 

algoritme, algoritme CRCW EREW. Operacionet Matrix: 

zgjidhjen e sistemeve të ekuacioneve lineare, matricat 

inverting, simetrike pozitive-caktuara matricat dhe më pak-

sheshet përafrimit. Polinominalet  dhe FFT: përfaqësimi i 

polinomeve DFT, dhe FFT, zbatimi efikas FFT. Numri 

teorike-Algoritme: elementare numri-nocione teorike, 

pjesëtues të madh të përbashkët, aritmetikë modulare, 

zgjidhjen e ekuacioneve lineare modulare. Algoritmet e 

përafrimit: problem kulmor i mbuluar, problem i shitësit 

udhëtues, problemi i caktuar mbulues, nëngrup-shuma e 

problemit. 

Literatura. 

1. Algorithms (4th Edition) by Robert Sedgewick and 

Kevin Wayne 

2. The Algorithm Design Manual by Steven S Skiena 

 

M2O2.  Zhvillimi dhe menaxhimi i 

sistemit të softverit.    

Modelet e ciklit të jetës. Fazat e zhvillimit të softverit. 

Kërkesat analiza. Arkitekturë dhe zbatimit. , Verifikimi 

vlefshmëria dhe mirëmbajtja. Cilësia e softverit dhe sistemit 

metrik . Dokumentimi i softverit. Mjetet e  rastit. Aspekti 

organizativ i zhvillimit të softverit. Analiza e përfitimit të 

kostos  dhe modelet e  kostos. Mjedisi teknike dhe ai i  

menaxhimit. Menaxhimi i Burimeve. Menaxhimi i konfliktit. 

Menaxhimi i kohës. Mbështetje kompjuterike për  

menaxhim.Lit. 

1. Managing the Development of Software-Intensive 

Systems (Quantitative Software Engineering Series) 

by James McDonald 

2. How to Do Systems Analysis (Wiley Series in Systems 

Engineering and Management) by John E. Gibson, 

William T. Scherer and William F. Gibson 

 

M2O3. Mihja (gërmimi) e/i të 

dhënave  

Kursi do të mbulojë aspektet teorike dhe praktike të këtyre 

qasjeve në mihjen e të dhënat : 
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1. Hyrje në të dhënave,mihja  taksonom e qasjeve në të 

dhënave dhe detyrat. 

2. Gërmimi i të dhënave te programimit mjedisor 

(sckriptimi, programimit vizual) 

3. Të dhënat para procesuese (reduktimi dimensional, 

ndërtimi i veqorive, identifikimi i përvijëzimit) 

4. Klasifikimi, duke përfshirë makina mbështetëse vektor 

dhe tiparet e  ndërveprimit  zbulues 

5. Grumbullimi, me theks të veçantë në teknikat që mund të 

konsideroni shumë të mëdha të të dhënave komplete, dhe 

teknikat për të përcaktuar një numër të duhur të grupimeve 

6. Vlerësimit, duke përfshirë qasjet ndërrim të bazuara dhe të 

ndër-vlefshëm, duke shënuar modelet statistikore  

7. Të dhënat dhe teknikat e vizualizimit model, vizualizimi i 

rrjeteve. 

8. Gërmimi i tekstit, teksti-bazë themelor për makinat 

vektoriale mbështetëse. 

9. Aspektet integrues, duke përfshirë metodat e komplete, 

dhe ato të mihjes me përfshirjen e njohurive paraprake 

10. Gabimet tipike në gërmimin e të dhënave dhe si t'i 

shmangin ato. 

Kursi do të përbëhet prej ligjëratave në teknikat bazë të 

mihjes së të dhënave  dhe mjetet, të cilat pastaj do të jenë të 

zgjidhura  në problemet praktike gjatë punës në laborator. 

Ne do të përqëndrohet në zgjidhje të burimit të hapur dhe 

gjuhët moderne të sistemit të shkrimit (p.sh., Python). 

Studentët do të përdorë sistemin e shkrimit për të hyrë në të 

dhënat e teknikave të procesimeve ndryshme  të cilën ata do 

të punojn, në një kuadër të programimit, kombinohen në 

procedurat e tyre të mihjes së të të dhënave të veta. 

Literatura.  

1. Data Mining: Practical Machine Learning Tools and 

Techniques, Third Edition (The Morgan Kaufmann 

Series in Data... by Ian H. Witten, Eibe Frank and 

Mark A. Hall 

2. Data Mining Techniques: For Marketing, Sales, and 

Customer Relationship Management by Gordon S. 

Linoff and Michael J. Berry 

 

M2O4. Llogaritja e Ruajtjes së të 

dhënave dhe softverit kryesishtë ne 

qendrën kompjuterike ku 

përdoruesit kanë qasje ne internet. 

 

Zhvillimi i aplikacioneve per programin e shërbimit anësor. 

Definicioni i  Llogaritjes se Ruajtjes së të dhënave dhe 

softverit kryesishtë ne qendren kompjuterike ku përdoruesit 

kanë qasje ne internet: Çka quajm Llogaritje e Ruajtjes së të 

dhënave dhe softverit, qëllimi, roli dhe rëndësia, qëllimet, 

sfidat: Menaxhimi i Infrastrukturës, Arkitektura Aplikuese 

për llogaritje, ruajtje të të dhënave, sigurimin e tyre, dhe 

aspektet e veqorive tjera : vetëqeverisje në kërkim, elasticitet 

dhe kapërcyeshmëri, qasje në form të shërbimeve, 

monitorim, shpërndarja e burimevev (shpërndarje e porosive 

në uzina), etc.. Modelet Shërbyese: IaaS (Infrastructure-as-a-
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Service), PaaS (Platform-as-a-Service), SaaS (Software-as-a-

Service), XaaS Pikëpamje e detalizuar e IaaS: 

• Pikëpamjet e koncepteve, perspektiva arkitekturale.  

• Qënderzimi Private,qënderzimi  publik, qendërzimi hibrid , 

qendërzimi virtual. 

•Të arrihet njohuria dhe krahasimi i teknologjive me te 

rëndësishme IaaS . 

Pikëpamja e detalizuar e PaaS: 

• Vështrim i koncepteve, perspektiva arkitektonike 

• Ndryshimet në modelet e zhvillimit: të dhënat e 

përhershme: sistemet e shpërndara të fotografive, deponimit 

të pastrukturuar, bazës së të dhënave NoSQL, database SQL 

në porcesim; Biznes shtresore: sherbime te Webfaqeve, 

shërbime REST, teknologjia zhvilluese e kohës ambientale. 

• Kuptimi dhe krahasimi i teknologjive kryesore PaaS: Java 

EE, Azure, Google App Engine, etj 

Pasqyrë të detajuar të MSA: 

• Vështrim i koncepteve, perspektiva arkitektonike 

• Modelet qasje, konceptet e zhvillimit 

• Modelet e Biznesit, Shërbimet procesuese (vendndodhja, 

ofrimit të të dhënave, të dhënat e pasurimi, shërbimet e 

integrimit, të zbulimit të biznesit, etj.) 

modelet vendosjen 

• private, publike, hibrid, procesimi shpërndar 

• Në lokalet, dirixhim, model hibrid pikpamje e  ofruesve 

Literatura: 

 

1. Migration to the cloud Control, management, SLA 

and QoS 

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.  

 

M2Z1. Teknologjia e Gjuhës 

Hyrje: procesimi i gjuhës natyrore,kuptueshmëria e gjuhës 

natyrore. Përshkrimi i nivelit të fajlëve: morfologjia, fjalori. 

Sintaksë: Kategoritë lesikore dhe sintaksore, përmbajtja e 

lirë e gramatikës, analizë gramatikore. Semantika dhe  

pragmatika: ndërtimi semantik i strukturave, interpretimi 

semantik,kuptimi. Aplikimi i Web faqes: ndreqje gabimesh, 

nxerrje,kategorizim të tekstit. Aplikimi i procesimit natural 

të gjuhës: përkthim i kompjuterizuar.  

Literatura. 

1. Natural Language Processing with Python by Steven 

Bird, Ewan Klein and Edward Loper 

2. Graph-based Natural Language Processing and 

Information Retrieval by Rada Mihalcea and 

Dragomir Radev 
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M2Z2. Matematika  Diskrete 

 

1. Lidhshmëria e paraqitjes grafike, zbërthimi,bloqet, 3 

komponentet e lidhura . 

2. Teoremat e Menger dhe Hall, diagramet, Teorema e Ford-

Fulkerson , përkimet.  

3. Paraqitjet grafike Rrafshor, 5-ngjyrshi, ngjyrërat e e 

paraqitjes grafike rrafshore,algoritmat shfuqizuese.  

4. Zbërthimi drurit dhe lisi i gjerë, kupat dhe lojerat me 

goma, grafiqet me lis të lidhur për së gjati.  

5. Orë të paarqitjes  grafike, pasuria,njohja, optimizimi.  

6Problemet ne parqitjet grafike te adresuara.  

7. Paraqitjet grafike të vogla, problemet e shtigheve të ndara.  

8. Gjeomtria llogaritëse,  algoritmat e lëvizjeve rrethore. 

9. Problemt bazë në poligone, trekëndësh.  

10. Diagramet e Voronit, Trtekëndshi i Delaunay . 

 

Literatura. 

1. M. de Berg, O. Cheong, M. van Kreveld, M. 

Overmars,Computational Geometry: Algorithms and 

Applications, Springer Verlag, 2008.  

2. S. Even, Graph Algorithms, CS Press, 1979.  

3. G. Valiente, Algorithms on trees and graphs, Springer 

Verlag, 2002.  

 

 

M3O1. Tema të zgjedhura nga 

Makina e Mësimit dhe Intelegjenca 

Artificiale 

Ligjeratat: 

Inspektimi i fushës ML  dhe zbatimet e saja. 

Çka quajm Mësim?Makina natyrale për mësim dhe 

intelegjencë. 

Parimet themelore të  ML 

Përfaqsimi i diturisë 

Besueshmëria, kalibrimi dhe sqarimet e parashikimeve. 

Algoritmet Kërkuese në ML për hulumtim të të hapsirave të 

mëdha. (për modele ndërtuese, parametrat në fuçi,veqoritë 

në ndarëse, veqoritë e diskretizimit dhe sistemi i dyfishtë , 

vargëzimi dhe induksioni konstruktiv). 

Veqoritë e masave të cilësis në klasifikim dhe ramje të 

lakores. 

Para procesim i të dhënave dhe përftyrimet 

Induksioni Konstruktiv 

Mësimi pa mbikqyrje: rregulat e asocacionit dhe vargëzimit 

Mësimi simbolik 

Mësimi Bayesian 

Metodat Numerike për ML 

Rrjetet artificiale  nervore 

Hyrje në teorinë formale në të mësuar. 

Rishikimi i metodave themelore (Bayes dhe klasifkuesit  

naiv Bayes , të mësuarit e trungut dhe rregullave, shtjellimi i 

zhurmes,krasitja e trungut dhe rregullave); parimet e MDL ; 

Përkrahje e Makinave Vektor;  vlerësimi I susksesit të 

mësimit dhe krahasime me algoritmat e mësimit; 
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mësueshmëria dhe limitet teorike pë mësim.  

Pradigmat tjera të makinës së mësimit:  

Programimi logjik induktiv,mësimi përforcues, mësimi 

konstruktiv dhe zbulimi i koncepteve të reja me funksion 

analize.  

Arsyetimi me pasigurinë:  

Arsyetimi dhe mësimi në rrejtet Bayesian, ndërtimi i rrjeteve 

dhe shkaktarët.  

Arsyetimi dhe modelimi cilësor:  

Modelimi cilësor dhe sasior,modelimi pa numra, simulimi 

cilësor i sistemeve dinamike.  

Algoritmat gjenetik,programimi gjenetik dhe paradignat me 

zgjidhjatjetër te problemit.  

Puna në Laborator: 

Aplikimet praktike të diturisë së fituar nërmjet , ligjeratave. 

Theksi bie në punë autonome tëstudentëve me ndihmën e 

asistentëve. Studentët do tëpunojn , në grupe të vogla, të 

pavarur pët t’i zgjidhur problemet e  vërtetë të jetës nën 

mbikëqyrjen e ekspertëve të ndryshme në ML dhe DM. 

Grupet do t’i përshkruajnë zgjidhjet e tyre në raportet e 

shkruara dhe paraqesin ato në prezantimet e shkurtra dhe 

nëpërmjet atyre do të marrin notën  e tyre nga puna në 

laborator. 

Literatura. 

1. Machine Learning: The Art and Science of Algorithms 

that Make Sense of Data by Peter Flach 

2. Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd Edition) 

by Stuart Russell and Peter Norvig 

 

M3O2. Tema të zgjedhura nga 

sigurimi i kompjuterit. 

Kapituj hyrëse për sigurinë dhe qëllimi për të siguruar 

sigurinë. Parimet dhe qasjet: "parimet e sigurisë, sistemet e 

informacionit 'sistemet e informacionit të sigurimit të 

sigurisë. Sistemet operative: Siguria e sistemeve moderne 

operative (Windows, Linux, Unix), sigurinë e servers. 

Sulmet dhe kërcënimet në mjedise të rrjetit: sulmet në 

serverët e internetit, Taksonominë e sulmeve, virusët 

softerik. Procedurat legalizuara dhe teknologjitë në mjedisin 

e rrjetit: Bazat e legalizimit në mjedise të rrjetit, protokollet 

autentike. Web faqe  aplikimi isigurisë së: siguria e Web 

faqe  shfletuesit, dhe klienti softverik, dizajn të sigurt dhe 

zhvillimin e aplikacioneve web faqes, sulmet në aplikacionet 

e web faqes, teknologjive dhe standardeve për sigurimin e 

aplikacioneve në web faqe. Nënshkrimet digjitale: Bazat e 

nënshkrimeve digjitale, infrastrukturës kryesore publike, 

certifikatat, autoriteteve të certifikimit, standardet që lidhen 

me nënshkrimet digjitale, algoritmet bashkëkohore, 

nënshkrimi digital. Mbrojtja e komunikimit: teknologjive për 

komunikim të sigurisë, protokollet e komunikimit për 

sigurimin, sistemi praarndalimi dhe hyrjes dhe zbulimit të 

hyrjes me forcë/ sistemet e parandalimit në kompjuter. 
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Siguria e teknologjive wireless: Siguria e rrjeteve pa tel, 

siguria e rrjeteve pa tel zonën lokale, siguria e teknologjive 

wireless varg të shkurtër dhe të gjatë. 

Literatura. 

 

1. Computer Security: Principles and Practice (2nd 

Edition) (Stallings) by William Stallings and Lawrie 

Brown 

2. Computer and Information Security Handbook 

(Morgan Kaufmann Series in Computer Security) by 

John R. Vacca 

 

M3O3. Rrjetet e  Sensorave 

Wireless  

Temat themelore:  

1. Arkitektura e nyjës se vetme  

2. Rrjeta e Arkitekturës  

3. Shtresat Fizike  

4. Emërtimi dhe adresimi  

5. Sinkronizimi i Kohës  

6. Lokalizimi dhe pozicionimi  

7. Rrjeti Toplogjik  

8. Protokollet Dërguese  

9. Qendërzimi i te dhënave dhe përmbajtja  e rrjeteve bazë  

10. Shtresa transportuese . 

 

Literatura.  

1. Holger Karl, Andreas Willig, “Protocols and 

Architectures for Wireless Sensor Networks ”,  

2. Shashi Phoha, Thomas F. La Porta, Christopher Griffin, 

“Sensor Network Operations”  

 

M3O4. Metodat  Empirike 

Kërkuese 

Hyrje në hulumtim empirik: Konceptimi i kërkimeve në 

Informatikë, praktika kërkimore, problemet kërkimore, 

procesin e njohjes, qasjeve kërkimore. Kërkimet në Dizajni : 

Dizajni i hulumtimit të vlefshme empirike në Informatikë, 

formulimin e pyetjeve të hulumtimit, projektimit të procesit 

të hulumtimit, matjes dhe teknikave matëse, etikën 

kërkimore dhe politikë, shkencë dhe hulumtim empirik, 

objektivizmit, shkakësisë. Shqyrtim Literatura: shërbimet e 

informacionit, të dhënat ne bazat e web faqes, bazat patentë, 

faktorët ndikim, citate. Metodologjitë e hulumtimit: Metodat 

kuantitative kërkimore (eksperimente, anketime, analiza, 

fokus grupe), metodat kërkimore cilësore (raste studimore, 

kërkimore veprim), hulumtime në internet. Metrika: rëndësia 

e metrikës në inxhinieri softveri, vendosja e metrikës 

softverike, program kompleksiteti, produkt dhe proces. 

Mbledhja e të dhënave: burime të të dhënave, mostrat dhe 

popullatat, të dhënat kodim, metodat e mbledhjes të të 

dhënave dhe teknika, të dhënat reduktimin dhe vizualizimi 

qasjet. Analiza e të dhënave: Statistika përshkruese, 

vlerësimi i parametrave, testimin e hipotezave, korrelacionet, 
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Analiza e regresionit, përdorimin e mjeteve statistikore. 

Prezantimi i rezultateve të hulumtimit, raportet hulumtimi, 

shkrimi shkencor dhe publikimin. Përcaktimi Sociale e 

kërkimit: me vlerë personale dhe sociale, paragjykim dhe 

problemi i objektivitetit, etika kërkimore, përgjegjësinë 

sociale. 

M3Z1. Qeverisja ne TI  Përpunimi i IT  

Shërbimet Përkrahëse 

Fitimi i Shërbimeve të 

Shërbimi i Menaxhimit 

Siguria e Menaxhimit 

Menaxhimi i Infrastrukturës 

Zbatimet e  Menaxhimit 

Menaxhimi i Rrezikut 

Menaxhimi i Ndryshimeve 

 

Literatura: 

 

1.  R.H. Sprague, B.C. McNurlin: Information Systems 

Management in Practice (7th edition), Prentice Hall 

2005.  

 

M3Z2. Megatronika Hyrje:  Përkufizimet, qëllimet, pikëpamjet, robotizimi, dhe 

referenca. Sistemet Robot: robot tipik, komponentet, dhe 

hapësirë pune. Bazat e Teorisë Mekanike: Zinxhirët  

Kinematikë, konfigurimi minimum, dhe thjeshtësitë. 

Modelimit gjeometrik: Sistemet koordinuese, transformimet, 

dhe metodat e modelimit. Formim i  trajektores: Përshkrimi I 

detyrës, profilet shpejtësinë, dhe algoritmet interpolues. 

Robot kontrollit dhe sigurisë: vështirë dhe software, 

hierarkia e kontrollit, dhe besueshmërinë. Programimi: 

mësimi robot, programimi tekstuale, dhe gjuhë. Dinamika e 

Robotit: Kinematika dhe dinamika, pronat, dhe kontrollimi. 

Performanca e Robotit: të dhënat teknike, eksperimente, dhe 

matjet. Kapëset dhe mjetet:, manipulimi, shtërngimet, 

shtytja, saldim, etj Sensore: sensorë, sensorë të përbashkëta 

detyrë, dhe vizionit kompjuterik. : Robotikë teknike, synimet 

ekonomike, dhe sociale. 

M4O1. Team e Diplomës 

Hyrje: Kursi i përgatitjes së tezës së magjistraturës, 

aktivitetet e planifikimit, metodat kërkimin e burim. 

Profesionale dhe metodologjia e hulumtimit Puna: 

përcaktimi i qëllimit dhe objektivave, përkufizimi i 

problemeve të trajtuara, supozimeve dhe kufizimet, ngritjen 

e hipotezave mbi mënyrat e duhura për trajtimin e 

problemeve, procedura e zgjidhjes së problemit dhe 

prezantimin e zgjidhjeve në përputhje me llojin e i temës 

tezës. Përgatitja Shkruar Teza: udhëzime për përgatitjen e 

tezës me  shkrim, shkrim profesional në Sllovenisht, 

përdorimi i terminologjisë profesionale, citim i duhur i 

burimeve. Përgatitja për prezantim me gojë, udhëzime për 
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përgatitjen e prezantimit duke përdorur teknologjinë e 

informacionit, udhëzimet për prezantim me gojë, 

argumentimin, dhe duke iu përgjigjur pyetjeve në mbrojtjen 

e tezës master. 

 



3. Stafi 

Në vijim do është e paraqitur tabela e punonjësve në universitet. Stafi akademik si 

dhe ai administrativ. Tabela paraqet numrin e të punësuarve, të ndarë sipas gjinisë, norma 

porma pkatësisht angazhimi dhe të ardhurat personale.  

Fakulteti Ekonomik (Administrim Biznesi dhe Menaxhment Nderkombetar)  

1 Abdullah Karjagdiu Regular Proff. 

2 Abdullah Zejnullahi Regular Proff. 

3 Abdullah Zymberi Regular Proff. 

4 Ahmed  Kasumovic Regular Proff. 

5 Arbnor  Pajaziti Regular Proff. 

6 Bajram Jakupi Regular Proff. 

7 Faton Berisha Regular Proff. 

8 Fevzi Berisha Regular Proff. 

9 Hamdi Ajazaj Regular Proff. 

10 Hasan Mujaj Regular Proff. 

11 Isak Hoxha Regular Proff. 

12 Marjan Dema Regular Proff. 

13 Qamil Haxhibeqiri Regular Proff. 

14 Ramadan Zejnullahu Regular Proff. 

15 Regjep Gjergjizi Regular Proff. 

16 Riza Smaka Regular Proff. 

17 Shaban Buza Regular Proff. 

18 Shukrane Germizaj Regular Proff. 

19 Skender Kaqiu Regular Proff. 

20 Vedat Kiseri Regular Proff. 

21 Zahadin  Shemsedini Regular Proff. 

Total 21   

F 1   

M 20   

Full 
Time 

0   

Part 
Time  

21   

    

    

Profesorët asistent   

    

1 Adem  Zejnullahu Prof.assistant 

2 Amela Lukac Prof.assistant 

3 Arif Riza Prof.assistant 

4 Bashkim Zahiti Prof.assistant 
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5 Behxhet Brajshori Prof.assistant 

6 Ermir Rogova Prof.assistant 

7 Fitore Abdullahu Prof.assistant 

8 Florije  Govori Prof.assistant 

9 Gani Gjini Prof.assistant 

10 Halil Kukaj Prof.assistant 

11 Halim  Gjergjizi Prof.assistant 

12 Hysni Terziu Prof.assistant 

13 Ismet Temaj Prof.assistant 

14 Isuf Lushi Prof.assistant 

15 Izer Maksuti Prof.assistant 

16 Malush Mjaku Prof.assistant 

17 Mentor Hamiti Prof.assistant 

18 Nerimane Bajraktari Prof.assistant 

19 Sadetet Pllana Prof.assistant 

20 Sead Resic Prof.assistant 

21 Shkëlqim Millaku Prof.assistant 

22 Xhevat Krasniqi Prof.assistant 

Total 22   

F 5   

M 17   

Full 
Time 

15   

Part 
Time  

7   

    

    

 Profesorët Ligjerues  

    

1 Abdurrezak Ukallo Lecturer 

2 Agron Mustafa Lecturer 

3 Ahmed Bihorac Lecturer 

4 Ajka Aljilji Lecturer 

5 Anamaria Farkas Lecturer 

6 Arber  Hoti Lecturer 

7 Ardian Gola Lecturer 

8 Arianit Maraj Lecturer 

9 Armend Podvorica Lecturer 

10 Arsim  Susuri Lecturer 

11 Artan Nimani Lecturer 

12 Astrit Hulaj Lecturer 

13 Avni Islamaj Lecturer 

14 Bahrije Besimi Lecturer 

15 Bahtjar Berisha Lecturer 
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16 Bajram Aliaj Lecturer 

17 Behar Selimi Lecturer 

18 Bekim Berisha Lecturer 

19 Bertan Karahoda Lecturer 

20 Besim  Limani Lecturer 

21 Blerim Canaj Lecturer 

22 Bulent Kirle Lecturer 

23 Cengiz Cesko Lecturer 

24 Diedon Dorambari Lecturer 

25 Drita Krasniqi Lecturer 

26 Ebgul Galo Lecturer 

27 Edmond Aliaga Lecturer 

28 Elsev Brina-Lopar Lecturer 

29 Emrus Azizovic Lecturer 

30 Enver Buçaj Lecturer 

31 Eqrem Kryeziu Lecturer 

32 Ercan Canhasi Lecturer 

33 Esad Kurejsepi Lecturer 

34 Esen Spahi Lecturer 

35 Esma Canhasi Lecturer 

36 Fatmir Mehmeti Lecturer 

37 Fridrik Dulaj Lecturer 

38 Gani Pllana Lecturer 

39 Ganimete Podvorica Lecturer 

40 Halim Bajraktari Lecturer 

41 Hamdi Hoti Lecturer 

42 Hashim Çollaku Lecturer 

43 Husniye Koro Lecturer 

44 Ilir Bytyqi Lecturer 

45 Jusuf Mustafa Lecturer 

46 Kadri Kryeziu Lecturer 

47 Lavdim Krasniqi Lecturer 

48 Luljeta  Veselaj Lecturer 

49 Medain Hashani Lecturer 

50 Mefail Zylbehari Lecturer 

51 Meleq Bahtiari Lecturer 

52 Mentor Borovci Lecturer 

53 Mentor Çollaku Lecturer 

54 Mimoza Dugolli Lecturer 

55 Muhamet Avdyli Lecturer 

56 Muharrem Faiku Lecturer 

57 Muharrem Gashi Lecturer 



 

- 194 - 
 

58 Muharrem Sopi Lecturer 

59 Muljaim Kacka Lecturer 

60 Munever Muyo Yildirim Lecturer 

61 Mybera  Mustafa Lecturer 

62 Naser Bajraktari Lecturer 

63 Naxhi Kucani Lecturer 

64 Nazli Tyfekqi Lecturer 

65 Nehat Krasniqi Lecturer 

66 Nuri Brina Lecturer 

67 Nysret Demaku Lecturer 

68 Petrit Hasanaj Lecturer 

69 Ragip Mulaku Lecturer 

70 Rifat  Osmanaj Lecturer 

71 Rushit  Rexhëbeqaj Lecturer 

72 Ruzhdi  Kadrija Lecturer 

73 Sadik Idrizi Lecturer 

74 Safet Hoxha Lecturer 

75 Sahadete Sadikaj Lecturer 

76 Sakip Imeri Lecturer 

77 Sefik Bajmak Lecturer 

78 Sermin Turtulla Lecturer 

79 Shefsat Kryeziu Lecturer 

80 Shkelzen Nuza Lecturer 

81 Shkurte Veli-Ajdini Lecturer 

82 Shpëtim Zymberaj Lecturer 

83 Shpresa  Zaplluzha Lecturer 

84 Sidorela Doli Lecturer 

85 Smajl Kuci Lecturer 

86 Soner Yildirim Lecturer 

87 Sylejman Klinaku Lecturer 

88 Valon Jupa Lecturer 

89 Vedat Bajrami Lecturer 

90 Veli Lecaj Lecturer 

91 Vilson Marku Lecturer 

92 Vjollca Dibra Lecturer 

93 Vjosa Morina Lecturer 

94 Xheladin Zymberaj Lecturer 

95 Zeki Morina Lecturer 

96 Suzana Ejupi Lecturer 

97 Zihrije Hasani Lecturer 

Total 97   

F 22   

M 75   
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Full 
Time 

6   

Part 
Time  

91   

    

    

Profesorët e asocuar   

    

1 Arbër Çeliku Prof.asoc. 

2 Azra Verlasevic Prof.asoc. 

3 Hysen Bytyqi Prof.asoc. 

4 Ramiz Hoti Prof.asoc. 

5 Rifat Ismaili Prof.asoc. 

6 Mejdi  Elezi Prof.asoc. 

7 Sabahajdin Cena Prof.asoc. 

8 Xhafer Ismaili Prof.asoc. 

9 Ajet Ahmeti Prof.asoc. 

10 Fatmir Faiku Prof.asoc. 

Total 10   

F 1   

M 9   

Full 
Time 

1   

Part 
Time  

9   

Administration Staff 

Nr Name Surname Gender 

1.  Mazllum Baraliu M 

2.  Hamdi  Ajazaj M 

3.  Behxhet Mustafa M 

4.  Nuran  Malta F 

5.  Blerta  Hajra F 

6.  Adem  Sallauka M 

7.  Përparim Avdullahu M 

8.  Arbnore Shehu F 

9.  Nora Rada F 

10.  Blerim  Shehu M 

11.  Rion Kryeziu M 

12.  Jasmin Jusufi M 

13.  Shaban Bajrami M 

14.  Ramadan Baraliu M 

15.  Xhevat Kallaba M 

16.  Vetim Hajredini M 

17.  Naser Buzhala M 
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18.  Mujdin  Lutfiu M 

19.  Bajram Kolgeci M 

20.  Halim Haziraj M 

21.  Blerta Ferati F 

22.  Tauland Thaqi M 

23.  Edona Haliti F 

 

 

                                  



4. Studentët 

 There is a table of registered students presented below. You can see a dynamic 

growth in two years after establishment of the UPZ. Number of students for each program, 

failed students, and total number of students (not including students of the Faculty of 

education) 

In annex you may find more forms and different analyses of the students based on 

the requirements of KAA in November 2012  

 

Academic year 
Gjithësej 

Gj. F 

   

2009/10     

2010/11 2153 730 

2011/12 3625 874 

2012/13 1630 872 

2013/2014 1018 520 

Total 8426 2996 

Te diplomuar 170 84 

Drop Outs 250 170 

Bursat 49 38 

 



5. Menaxhimi i Cilësisë 

Universiteti i Prizrenit ka themeluar zyrën për cilesi dhe ka emëruar zyrtarin 

përkatës për këtë zyrë.. Kjo zyrë do të operojë me shkallën adekuate autonomie përbrenda 

institucionit. Kjo e nënvizon natyrën e kësaj zyre si promovues  i gjërë dhe i pavarur i 

informatave objektive.  

Zyra për cilësi do të mbulojë të gjitha aspektet e kualitetit në institucion duke 

përfshirë jo vetëm mësimdhënien dhe mësimin, por edhe hulumtimin, komunitetin në teren 

dhe administrimin. Gjatë gjithë kohës do të jetë e përkushtuar si në koncept  ashtu edhe ne 

ekzekutim  të instrumenteve  për sigurimin e kualitatit. 

Zyra për sigurimin e cilësisë  do të bashkëpunojë ngushtë me menaxhmentin e 

universitetit, komisionin për cilësi, me njësitet administrative dhe akademike, studentët dhe 

palët eksterne te interesuara për mbarrëvajtjen dhe ngritjen e kualitetit të punës së 

përgjithshme në Universitet. 

- Principet udhëheqëse në sigurimin e kualitetit 

Sigurimi i kualitetit në Universitetin e Prizrenit do të jetë në përputhshmëri të plotë 

me zhvillimet e caktuara Evropiane (Procesit të Bolonjës, Standardet Evropiane dhe Planin 

Udhëheqës) dhe strategjinë e Universitetit. Qëllimi kryesor i themelimit të kësaj zyre është 

promovimi i kulturës kualitative të Universitetit të Prizrenit, posaqërisht stafit të tij. Zyra për 

sigufrimin e cilësisë do të jetë gjithnjë përkrah uzniversitetit  për të qenë institucion mësimi i 

dedikuar për përmirësim të vazhdueshëm. Për këtë arsye zyra për cilësi do ti përmbush dy 

funksione : 

- Vëzhgimin: mbledhjen e të dhënave, krahasimin e  vazhdueshem të 

inikatorëvë  etj. 

- Zhvillimin: motivim të vazhdueshem, sigurimin e asistencës etj. 

Gjatë procesit të mbledhurit, procesimit, dhe ofrimit të të dhënave, kjo zyrë do të 

zbatojë principe shkencore. Si njësi përkrahëse në universitet, do ti shërbejë shërbimit 

akademikë dhe njësive administrative sikurse edhe menaxhmentit universitar. 

- Detyrat themelore të zyrës për sigurimin e cilësisë 

Njëra nga përgjegjësitë të zyrës për sigurimin e cilësisë është evaluimi I 

mësimdhënësve, lëndëve dhe programeve të studimit. Instrumenti për evaluim deri më tani 

është përdorur pyetësori I cili koh pas kohe është azhuruar. Momentalisht jemi duke punuar 

në digjitalizimin e këtij sistemi të evaluimit duke marrë për bazë eksperiencën e disa 

universiteteve eminente në europë. Rezultati I evaluimit I dorëzohet menaxhmentit I cili merr 

masa duke u bazuar në rezultat.  
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6. Hpësirat dhe paisjet 

     Brenda kampusit të Universitetit të Prizrenit ndodhen tre objekte të ndërtuara në 

vitet e 70,  me arkitekture të veçantë dhe konstruksion të fortë. Në  vitin 2009 Ministria e 

Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë ka bërë projektet për renovimin e këtyre objekteve. 

Shumica e të cilave janë realizuar në vitin 2011/12. 

Hapësirat për zhvillimin e studimeve gjatë vitit akademikë 2011/2012 janë dyfishuar 

me fillimin e shfrytëzimit të objektit të renovuar. Në shfrytëzim  për momentin i kemi dy 

objekte universitare me sipërfaqe totale 8500 m2. 

Gjatë vitit 2011/12 janë realizuar një sërë projektesh që kanë ndikuar drejtpërdrejtë 

në rritjen e kualitetit të studimeve. Në gusht të vitit 2011 filloi renovimi i objektit të Ish 

Shkollës së Mesme Ekonomike me etazhitet B+P+2 dhe siperafqe S=3500m2. I njëjti hyri në 

funksion me fillimin e vitit akademik 2011/12, i renovuar me standarde europjane. Këtu 

përfshihet edhe renovimi i infrastrukturës jashtë universitetit: oborri, ndriqimi, hapësirat e 

parqet rreth kampusit, etj.  

Aparatura dhe biblioteka 

Bibloteka është rregulluar me Inventar dhe është furnizuar me afër 1000 tekste te 

reja  për studentët në të gjitha lëmitë profesionale. Librat janë porositur në konsultim 

paraprak me dekanët e drejtimeve si dhe me ligjeruesit e lëndëve. Biblioteka e UPZ-së është 

anëtare e Asociacionit Elektronik të Librarive në Kosovë dhe kështu anëtare e EIFEL 

(Injforrmatat Elektronike për Libraritë) kjo e arritur është bërë në bashkëpunim me higher-

KOS. 

Në objektin e parë Fakulteti i Edukimit me etazhitet B+S+P+1 dhe sipërfaqe 

S=500u0 m2, janë rregulluar tre kabinetet e Informatikës dhe janë pajisur me të gjitha mjetet 

teknike (kompjuter, projektor për mbajtjen e ligjeratave dhe gjithqka tjetër e nevojshme për 

mbarëvajtjen e mësimit në një nivel të lartë). 

Të  dy objektet e Universitetit të Prizrenit janë furnizuar me Inventar: sallat e 

mësimit,  zyret për stafn administrativ, është rregulluar salla e konferencave dhe salla për 

takime të profesorëve. 

 

Në koridoret e  dy objekteve të Universitetit janë vendosur monitorët për informim 

kualitativ të studenteve. Brenda dhe jashtë hapësirave Universitare  janë vendosur kamerat në 

mënyrë që të sigurohet si objekti ashtu edhe mbarëvajtja e mësimit. Në objektin e dytë të Ish 

Shkollë së Mesme Ekonomike  ne çdo sallë mësimi janë vendosur zërimet dhe projektorët për 

mbajtjen e ligjëratave. 
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Planet për zgjerimin e hapësirave në Universitetin e Prizrenit 

Për kompletimin e Infrastrukturës ndërtimore drejtë një kampusi universitar modern 

që do t’i kopletojë nevojat e universitetit për tre vitet e ardhshme,  projektet do të vazhdojnë 

edhe në vitet e ardhshme. Eshtë në përfundim nërtimi i  aneksit  të ri  me etazhitet P+3 dhe 

siperafqe, S=2000 m2 në lokacionin e universitetit. Në këtë mënyrë Universiteti do ta zgjidh 

problemin e hapsirës për tre vitet e ardhshme. Gjithasgtu planifikojmë që Rektoratin dhe 

Administratën Qëndrore  të Universitetit ta zhvendosim në një lokacion tjetër, në qendër të 

qytetit. Objekti është i gatshëm, procedurat finale janë duke u zhvilluar.  

 



7. Bashkëpunimi ndërkombëtar dhe hulumtimi 

 

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). 

 

- Universiteti i Bremenit  

- Universiteti i Cologne  

- Universiteti i Hamm-Lippstadt 

- Universiteti i Sakarajës 

- Universiteti i Prishtinës 

- Universiteti i Balikesirit – Turqi 

- Universiteti i Nigde – Turqi 

- Universiteti i Bharathit – Indi 

- Universiteti i Kacaelit – Turqi 

- Universiteti i Sarajevës – Bosne dhe Hercegovinë 

- Universiteti i Tiranës - Shqipëri 

Në procedurë e sipër janë marrëveshjet dhe me këto universitete: 

- Universiteti i Mostarit - Bosne dhe Hercegovinë 

- Universiteti i Shkodrës – Shqipëri 

- Universiteti i Gjirokastrës – Shqipëri 

- Universiteti i Korçës – Shqipëri 
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- Universiteti Shtetëror i Tetovës - Maqedoni 

 

Hulumtimi 

Kaloi vetëm një vjet e gjysmë nga koha kur është themeluar Universiteti i Prizrenit. 

Gjatë kësaj periudhe sikurse që kemi përmendur edhe më herët, universiteti  është përballur 

me problemet themelore të funksionimit. Kjo është arsyja e ngecijes së kësaj fushe. 

Megjithatë Universiteti i Prizrenit gjatë muajit mars ka themeluar komisionin për hulumtime. 

Prioritet i këtij komisioni në muajit e parë pas themelimit është krijimi i strategjisë dhe planit 

për fillimin e hulumtimeve në fusha të ndryshme. Këtij procesi padyshim se do ta përkrahin 

edhe mekanizma tjerë si Zyra për sigurimin e cilësisë dhe ajo e bashkëpunimit ndërkombëtar. 

TEMPUS 

Universiteti i Prizrenit është përfitues i projektit TEMPUS, i cili përfshin asistimin 

dhe zhvillimin e universitetit në disa fusha. Në ditët e para të bashkëpunimit në universitet 

është themeluar zyra për sigurimin e cilësisë dhe zyra për mardhënie ndërkombëtare. 

Gjithashtu ata do të jenë financues të programit master në “Trashigimi kulturore dhe 

menaxhim të turizmit”.  Agjenda sipas së cilës do të veprohet është mjaft e ngjeshur dhe 

përfisin një vargë aktivitetetesh si brenda ashtu edhe në vendet e ndryshme të Bashkimit 

Evropjan.  

 

 

 

 

 



8. Financimi 

- Plani i buxhetit  dhe mënyra e  financimit të UPz (2012-2015) 

- Buxheti për vitin 2012 

Nr: Kategori buxhetore: 
Numri I të 
punësuarve 

Buxheti I 
aprovuar 

1.  Paga dhe Mëditje 95 928,184.00 

2.  Mallra dhe Shërbime 
 

1,131,203.00 

3.  Shpenzimet Komunale  
 

170,000.00 

4.  Të hyra vetjake 
 

200,000.00 

5.  
Subvencione dhe 

Transfere  
0.00 

6.  Shpenzimet kapitale  
  

7.  Gjithsej: 
 

800,000.00 

8.  
 

Total 3,029,387.00 

Buxheti  2013-2015 

 
Kategoria buxhetore: 

 
Viti akademik:   

Nr: Numri i punëtorëve 2013 2014 2015 

1 Paga dhe Mëditje  115  125  140 

2 Mallra dhe Shërbime 1,123,591.00 1,221,000.00 1,368,000.00 

3 Shpenzimet Komunale  1,187,763.00 1,244,323.00 1,306,539.00 

4 Shpenzimet kapitale  170,000.00 187,000.00 187,000.00 

5 Gjithsej: 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

  Totali: 3,981,354.00 4,652,323.00 4,861,539.00 

Burimet e financimit  2013-2015 

   
 Viti 
akademik 

  

Nr: Burimi: 2013 2014 2015 

1 Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 3,631,354.00 4,302,323.00 4,461,539.00 

2 Subvencione 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

2 Të hyrat vetjake 200,000.00 200,000.00 250,000.00 

  Gjithsej:: 3,981,354.00 4,652,323.00 4,861,539.00 

 

Arsyetim: 

Viti akademik 2012 

Për vitin akademik 2012 është aprovuar buxheti në shumë prej 3,029,387.00 Euro. 

Ky buxhet në tërësi do të financohet  nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK). 
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Numri i punëtorëve i paraparë me buxhet është 95 dhe shuma e paraparë për paga të 

tyre është 928,184.00 Euro (31% e buxhetit të tërësishëm). 

Për kategorinë ekonomike “mallra dhe shërbime” janë paraparë 1,131,203.00 Euro, 

ose 37% e buxhetit të përgjithshëm. 

Për investime kapitale janë paraparë  800,000.00 Euro, ose 26% e buxhetit të 

përgjithshëm. 

Të gjitha kategoritë e mësipërme janë paraparë që të financohen nga BKK. 

Nuk është planifikuar të shpenzohen 200,000.00 Euro të hyra vetjake. 

Plani i financimit për vitet akademike  2013-2015 

BURIMET E PLANIFIKUARA TË FINANCIMIT 

Në vitin akademik 2013 planifikohet që burimet e fondeve të jenë 3,981,354.00 

Euro, gjegjësisht të rriten për 30%. Nga këto burime 3,631,354.00 Euro planifikohet të 

financohen nga BKK (91% e burimeve të tërësishme), 150,000.00 Euro nga subvencione të 

ndryshme (4% e burimeve të tërësishme) dhe 200,000.00 Euro nga të hyrat vetjake (5% e 

burimeve). 

Në vitin akademik 2014 buxheti i planifikuar prej  4,652,323.00 Euro do të 

financohet 92,5% nga BKK, 3% nga subvencione dhe 5,4% nga të hyrat vetjake. 

Në vitin akademik 2015 buxheti i planifikuar prej 4,861,539.00 Euro do të 

financohet  92% nga BKK, 3% nga subvencione të ndryshme dhe 5% nga të hyrat vetjake. 

PLANI I SHPENZIMIT  TË BUXHETIT  

Numri i punëtorëve dhe pagat e tyre 

Në vitin akademik 2013 është planifikuar që numri i personelit të shtohet për 21% në 

krahasim me vitin 2012 (20 punëtorë të rinj), ndërsa buxheti i planifikuar për paga dhe 

mëditje të atij personeli  të jetë 1,123,591.00 Euro. Ky buxhet  planifikohet  të jetë më i madh 

se sa në vitin 2012 për, poashtu, 21%. 

Në vitin akademik 2014 numri i punëtorëve planifikohet të jetë  125 dhe buxheti për 

paga të tyre 1,221,000.00 Euro. 

Në vitin akademik 2015, numri i planifikuar i punëtorëve është 140 dhe  buxheti për 

pagat e tyre 1,368,000.00 Euro. 

Shënim: Rritja e numrit të punëtorëve bëhet për shkak se në UPZ do të shtohet 

vazhdimisht numri i studentëve me formimin e viteve të ardhme të studimeve dhe me 

bashkëngjitjen e studentëve nga Fakulteti i edukimit. 

Mallra dhe shërbime 

Për vitin akademik 2013 planifikohet të shpenzohen 1,187,763.00 Euro fonde për 

mallra dhe shërbime. Ky buxhet planifikohet të jetë më i madh se sa në vitin  2012 për 5%. 
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Për vitin akademik 2014 planifikohet të shpenzohen 1,244,323.00 Euro (5% më 

shumë se sa në vitin paraprak) dhe për vitin 2015- 1,306,539.00 Euro (poashtu 5% më shumë 

se sa në vitin paraprak). 

Shpenzimet komunale 

Në vitin akademik 2013 nuk planifikohet të rriten kërkesat buxhetore për këtë 

kategori ekonomike (mbesin 170,000.00 Euro, sa edhe me 2012), ndërsa në vitet akademike 

2014 dhe 2015 planifikohet që këto shpenzime të rriten për 10%, përkatësisht nga 187,000.00 

çdo vit. 

Investime kapitale 

Për këtë kategori ekonomike në vitin 2013 planifikohet të shpenzohen 1,500,000.00 

Euro, që është më shumë se  sa në vitin paraprak për 87.5%, ndërsa në vitin 2014 dhe 2015 

planifikohet të shpenzohen nga 2,000,000.00 Euro çdo vit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Shtojca
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 Syllabus 

Universiteti Publik i Prizrenit-Fakulteti Ekonomik 

Programi- Administrim Biznesi 

 

PROGRAMI MËSIMOR - SYLLABUS 
Niveli i studimeve Bachelor Programi   TIT Viti akademik 2011/12 
LËNDA Kontabiliteti i Kostos 
Viti  Dytë Statusi i 

lëndës 
O  

          Kodi 
  

ECTS kredi 
 
3 Semestri Katërtë 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore  45 

Ligjërata Ushtrime 
2 0 

Metodologjia e 
mësimit 

 
Ligjërata, ushtrime,punime seminarike,konsultime,teste. 

Konsultime  

 
Mësimdhënësi 

Mr.Petrit Hasanaj  e-mail Petrit_hasanaj@hotmail.com 

Tel. 044675302 

 
Asistenti 

 e-mail  
Tel.  

 

Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
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. 

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%) 

 
Një punimi seminarikë 
 
 
 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
Deri në 10 pikë dhe 
këto pikë vlerësohen në 
totalin  e pikëve nga 
kollokviumi dhe testi 
përfundimtarë. 

51-60%-nota 6 
61-70              7 
71-80              8 
81-90              9 
91-100          10 
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Kollokviumi 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Testi përfundimtarë për provim 

50% të pikëve të 
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 

 

  

  

  

  

  
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 Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjërata 2 15 javë 30 orë 
Ushtrime 0 0 0 
Punë praktike    
Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 0,33 15 javë 5 orë 
Ushtrime në terren    
Seminare 0.33 15 javë 5 
Detyra të shtëpisë    
Koha e studimit vetanak 2 15 javë 15 
Përgatitja përfundimtare për provim 2 15 Javë 20 
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 

Ngarkesa 
totale: 

 
75 
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