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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 

Lënda ofron njohuri të përgjithshme dhe themelore të 

së drejtës biznesore dhe rregullimin tregtare vendor si 

dhe krahasimin me atë ndërkombëtar.  

Lënda studenteve do t’u ofroj mundësi që të zhvillojnë 

njohuri mbi sistemin juridik të biznesit dhe mënyrën e 

funksionimit të tij. 

Një analizë më në detaje do t’i kushtohet edhe ligjeve, 

akteve juridike mbi të cilat funksionon e drejta 

tregtare, objektet dhe subjektet e së drejtës, burimet në 

krijimin e detyrimeve, kontratat dhe klasifikimi i tyre i 

mundësojnë studenteve një vizion të përgjithshëm 

rreth dinamikes së marrëdhënieve juridike tregtare. 

Lëndë është planifikuar të ndihmojë studentet që të 

përmirësojnë kontekstin e tyre personal brenda së 

drejtës tregtare në Kosovë.  Rëndësi do ti kushtohet 

problemeve juridike-ekonomike. Mënyra e rregullimit 

të lëndës në aspektin ligjor e biznesor. 

Pas përfundimit të këtij kursi (lënde),  

studenti pritet të jetë në gjendje që: 

✓ Të kuptojë parimet themelore të së drejtës 

Biznesore (tregtare). 

✓ Të qartësojë pozitën dhe rolin e kësaj lënde 

tani dhe në të ardhmen në vendin tonë, mbi 

interesat e kësaj fushe;  

✓ Të kritikojë dhe debatojë, mbroj çështjet 

aktuale të lëndës dhe të argumentojë 

qëndrimin e vet duke u bazuar në parimet dhe 

rregullat juridike kombëtare dhe atyre 

ndërkombëtare. 

✓ Të rrisë aftësitë e studentit për të kuptuar 

peshën e së drejtës biznesore. 

✓ Të rrisë aftësitë e studentit në aspektin 

personal dhe profesional–zbatues të lëndës në 

trendin Europian e atë global. 
 
 

 

Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 

Metodologjia e mësimdhënies do të konsistojë në ligjërimin e lëndës në mënyrë të qartë dhe të 

kuptueshme nëpermjet ligjeratave, prezentimeve, demostrimeve dhe vlersimit të studentëve sikurse 

edhe në analizën e temave përkatëse. Ligjërata do të prezantohet sipas metodës interaktive. 

Studentët pas përfundimit të çdo ligjërate kanë mundësi të konsultimeve.  

Konsultimet për kolofium dhe për provim bëhen pas shpalljeve të rezultateve fizike ne tab. e shpalljeve 

ne fak. dhe përmes postës elektronike. 



Kushtet për realizimin e temës mësimore: 

Literatura adekuate, përdorimi i mjeteve të TI. 

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
✓ Testi   I                25% 

✓ Vijimi i ligjëratave                 5 % 

✓ Angazhimi                          10 % 
✓ Punimi seminarik                  10% 

✓ Provimi përfundimtar          50% 
Totali                              100 % 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
91-100 

81-90 

71-80 

61-70 

51-60 

0-50 

10 (dhjetë) 

9 (nëntë) 

8 (tetë 

7 (shtatë) 

6 (gjashtë) 

5 (pesë) 

Obligimet e studentit: 

Ligjërata: 

✓ Vijueshmëria e rregullt, 
✓ Pjesëmarrja aktive në diskutim për temat e prezantuara, 

✓ Studentet inkurajohen të lexojnë literaturë 

bashkëkohore shtesë përgjat gjithë semestrit që i 
dedikohen qështjeve të ndryshme te kësaj lënde. 

Ushtrime: 
✓ Vijueshmëria e rregullt; 

✓ Të marrin pjesë në debate ne lidhje me ligjeraten,  

✓ Të tregoj gjuhë profesionale juridiko- shkencore, 

✓ Punë kërkimore në shkrimin e seminareve dhe 

prezantimin e temave të caktuara para kolegëve. 
✓ Të ndjekin politikat diciplinore të vijueshmeris nëpër 

ligjerata. 
 

Ngarkesa e studentit për lëndën 

Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 2 15 30 

Punë praktike 1 10 10 

Kontakte me mësimdhënësin/konsultime 1 115 15 

Ushtrime në terren 1 10 10 

Punë hulumtuese,seminare 1 5 5 

Detyra të shtëpisë 1 5 5 

Koha e studimit vetanak 1 5 5 

Përgaditja përfundimtare për provim 1 5 10 

Projekte, prezantime, kollekviume...etj.   5 
    

Vërejtje: 1 ECTS kredi=25 orë angazhim, p.sh nëse lënda i ka 5 ECTS 

kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 125 orë 

 

Ngarkesa totale: 

125 

 

Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 

✓ Prezantimi hyrës; Njohja dhe qëllimin e lëndës; Programi i lëndës; 

✓ Rezultatet e pritura; Literatura; Vlerësimi; Politikat akademike.  

HYRJE 

1. Përmbajtja e lëndës e drejta tregtare; 

2. Njohuritë themelore mbi të drejtën dhe shtetin në përgjithësi;  

3. Normat shoqërore, normat zakonore, normat e moralit;  

 

 

2 

  

 

2 

  

2. HYRJE NË TË DREJTEN TREGTARE 

Ecuria Zhvillimi i së drejtës tregtare 
2  2 

  

3. OBJEKTË I SË DREJTËS TREGTARE  2  2 
  

4. SUBJEKTET E SË DREJTËS TREGTARE 2  2 
  

5. FORMAT E ORGANIZIMIT TË SHOQËRIVE TREGTARE-BIZNESORE  2  2 
  

6. KUPTIMI ROLI I SË DREJTËS DETYRIMORE TE E DREJTA TREGTARE 2  2 



Literatura: Nerxhivane Dauti: E Drejta e Detyrimeve, Prishtinë 57-61.  

7. KUSHTET PËR LIDHJEN E KONTRATËS 2  2 

Literatura: Prof. Dr.Mazllum Baraliu “E Drejta Biznesore”,Prishtinë 2010.  

8. Kollokfiumi  / Vlerësimi intermediar 2  2 
  

9. LIDHJA E KONTRATËS- RËNDESIA 2  2 
  

10 INTERPRETIMI I KONTRATËS 2  2 

  

11 BURIMET TJERA DETYRIMORE 2  2 
  

12 TË DREJTAT E KREDITORIT DHE DETYRIMET E DEBITORIT 2  2 
  

13 KONTRATAT MBI QARKULLIMI E MALLRAVE 2  2 
  

14 PUNET BANKARE   2 
  

15 KOMPANIT TRANSNACIONALE-MULTINACIONALE 2  2 

  

 
LITERATURA 
Literatura Bazë:  

✓ Mehdi J. Hetemi: E drejta me njohurit themelore të së Drejtës Afariste, Prishtinë 2006; 

✓ Opsioni  II. Prof. Dr. Mazllum Baraliu  “E Drejta Biznesore”, Prishtinë 2010. 

Literatura plotësuese: 

✓ Ligjin mbi shoqërin Tregëtare: Botuar në Gazeten Zyrtare, (Neni. 48, 49-65, 66-67).  shih në: 

www.gazetazyrtare.com http://www.gazetazyrtare.com/e-

gov/index.php?option=com_content&task=view&id=267&Itemid=28&lang=sq 

✓ Nerxhivane Dauti: E Drejta e Detyrimeve, Prishtinë 2001; 

✓ Prof. Dr.  Mehdi J. Hetemi, E Drejta Ndërkombëtare Tregtare-Afariste, 2007. Prishtinë. 

✓ Materiale shtes nga Dr. Halim Bajraktari 2014/15; 

✓ Riza Smaka, E drejta Biznesore, Universiteti Ilira Prishtinë-Tiranë 2008; 

✓ Mehdi Hetemi: Disa tema aktuale të ekonomisë së tregut, Prishtinë 2005. 

VËREJTJE 
✓ Për  çdo  temë mësimore, studentët do të pajisen me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe; 

✓ Në fund të çdo ore mësimore, grupet e caktuara të studentëve do të angazhohen me detyrë apo rast studimi lidhur me 

temën e ligjëruar; 

✓ Rezultatet e arritura nga  detyrat, grupet e studentëve duhet ti prezantojnë dhe t'i diskutojnë në orën e ushtrimeve. 
 

Vërejtje për studentin: 
Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin dhe rregullat shkollore: 
✓ Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën mësimore; 

✓ Te mbaj  disiplinën gjatë ligjëratave; 

✓ Është i obliguar posedimi dhe paraqitja e indeksit/ kartes se identitetit në teste dhe provim; 

✓ Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet ti përmbahet udhëzimeve të dhëna nga mësimdhënësi për realizimin 

hulumtues dhe teknik të punimit. 

✓ Mundësi  shtesë për studim dhe thellim të dijes në këtë fushë paraqesin  edhe faqet e ndryshme të internetit dhe rastet e 

ndryshme tregtare –biznesore në ditet e sotme. 

 

http://www.gazetazyrtare.com/

