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Përshkrimi i programit

Programi studimor i studimeve të drejtësisë synon që:
- T’i realizojë nevojat e të gjithë atyre që mendojnë ta vazhdojnë karrierën e vet në fushën e shkencave juridike.
- Të ofrojë një sërë modulesh që do të përfshijnë bazën e njohurive juridike për afrimin me profesionet që ndërlidhen me
fushën e së drejtës.
- Të ofrojë njohuri solide dhe sistematike në lidhje me institucionet dhe bazat e së drejtës pozitive të Republikës së
Maqedonisë.
- Të sigurojë njohuri themelore të koncepcioneve dhe parimeve themelore të së drejtës pozitive të Republikës së
Maqedonisë dhe mënyrës së funksionimit të saj në kontekst ndërkombëtar.
- Të ofrojë mundësinë për ligjërata nga ana e stafit vizitues akademik ndërkombëtar.
- Të zhvillojë një kritikë të ndërgjegjshme të së drejtës në kontekstin komparativ, historik, socio-ekonomik dhe politik dhe t’u
ofrojë studentëve një  varg koncepcionesh të ndryshme teorike të ndërlidhura me studimet juridike.
- T’u mundësojë studentëve që të qëndrojnë dhe të studiojnë jashtë vendit brenda suazava të programeve për shkëmbimin e
studentëve.
- T’u ofrojë një sërë obsionesh që do tu mundësojnë studentëve të studiojnë fushat specifike të së drejtës.
- T’u mundësojë studentëve të jenë pjesë e veprimtarisë hulumtuese në kuadër të studimeve të tyre.
- Të ofrojë mundësi për zhvillimin e aftësive personale, komunikimin, hulumtimin dhe aftësi të tjera të rëndësishme të
nevojshme për punësimin e të diplomuarve në institucionet që tashmë kanë krijuar kontakte përmes Qendrës së karrierës në
Universitetin e Evropës Juglindore.
- Të potencohet mësimi shumëgjuhësor dhe të promovohet dialogu ndëretnik dhe ndërkulturor.
Sipas njohurive dhe shkathtësive të fituara nga ky program deridiplomik në Fakultetin furidik, studentët e diplomuar do të
jenë në gjendje t’i identifikojnë çështjet juridike që duhet të hulumtohen, do t’i përdorin në mënyrë efikase burimet primare
dhe sekondare të së drejtës, ta hulumtojnë shkencën juridike, t’i vlerësojnë në mënyrë kritike çështjet juridike si në aspektin
e doktrinës, ashtu dhe në aspektin socio-ekonomik.

Karriera

http://www.seeu.edu.mk


Diploma e Fakultetit juridik pranohet në RM dhe në botën e jashtme.
Diploma e Fakultetit juridik u mundëson studentëve qasje në organet shtetërore, sidomos në organet gjyqësore, siç janë:
gjykatat, prokuroritë publike, avokatia, noteria dhe përmbaruesia, etj. Fakulteti juridik ka nënshkruar marrëveshje
bashkëpunimi me Akademinë për trajnimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve publikë dhe me Odën e avokatëve të RM.
Për studentët ambicia e të cilëve është që të merren me punë shkencore, Fakulteti juridik i UEJL-së, u mundëson vazhdimin
e studimeve të tyre të magjistraturës dhe të doktoratës.

Rezultatet e të mësuarit
Njohuritë dhe të kuptuarit

- Të kenë njohuri themelore të shkencës juridike dhe mënyrës së krijimit të së drejtës, të zhvillohet dhe të ndryshohet përvoja
e tyre duke përfshirë edhe burimet edhe institucionet e së drejtës në kontekstin e tyre më të gjerë;
- Të kenë njohuri solide nga degët më të rëndësishme të së drejtës, siç janë: e drejta kushtetuese dhe administrative, e
drejta civile, e drejta e punës, e drejta penale, procedura civile dhe penale, si dhe e drejta ndërkombëtare publike dhe
private;
- Të kenë njohuri në lidhje me strukturën, përmbajtjen dhe funksionimin e sistemit juridik të Republikës së Maqedonisë dhe
marrëdhëniet e tij me të drejtën ndërkombëtare dhe evropiane;
- Ta njohin kontekstin social-ekonomik dhe historik në të cilin veprojnë normat juridike.

Aplikimi i njohurive dhe të kuptuarit

- I identifikon dhe aplikon parimet dhe rregullat themelore në fusha të caktuara,  sikurse janë: e drejta administrative dhe
kushtetuese, e drejta civile, e drejta e punës, e drejta penale, procedura civile dhe penale, dhe e drejta ndërkombëtare
publike dhe private;
- I identifikon problemet juridike që mund të paraqiten në situata të ndryshme faktike dhe propozon zgjidhje për to;
- Përdor metoda shkencore për të krijuar një punim hulumtues në disa degë të së drejtës.

Aftësitë për të vlerësuar

- Identifikon, shpjegon, analizon dhe zgjidh probleme juridike në mënyrë që pritet nga një jurist i ri;
- Interpreton dhe sintetizon kuptimin e normave juridike si pjesë e sistemit ligjor dhe e aplikon në situata të shumta që mund
të ndodhin në jetën e përditshme;
- I vlerëson në mënyrë kritike normat ekzistuese juridike dhe etike me të cilat rregullohet profesioni juridik.

Aftësitë e komunikimit

- Komunikon në mënyrë efektive me gojë dhe me shkrim me subjekte publike dhe private;
- Shkruan dhe redakton në nivel themelor dokumente me karakter juridik, siç janë: kërkesa, ankesa, kontrata, testamenti,
padia etj;
- Merr iniciativa dhe përgjegjësi për aktivitete individuale dhe grupore përmes së cilave implementohet pjesëmarrja efektive
në profesionin e juristit.

Aftësitë e të mësuarit

- Merr iniciativë dhe përgjegjësi për të identifikuar dhe aplikuar nevojat e mësimit në degët më të rëndësishme të së drejtës;
- Zhvillon sistemin e të mësuarit që përfshin identifikimin, klasifikimin, sintetizimin dhe përdor burime të ndryshme;
- Ka aftësi të shfrytëzojë bibliotekën për të marrë njohuri juridike;
- I shfrytëzon aftësitë kompjuterike për të fituar dituri juridike.

Lista e lëndëve

Semestri 1

[CLE-104] [6.0 SETK] Historia e së drejtës 
[CLE-101] [6.0 SETK] Fillet e së drejtës 
[CLE-403] [6.0 SETK] E drejta e BE-së 
[3.0 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë shqipe/maqedonase
[3.0 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze



[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë

Semestri 2

[CLE-201] [6.0 SETK] E drejta kushtetuese  
[CLE2020] [6.0 SETK] E drejta civile 
[CLE1020] [6.0 SETK] E drejta romake 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
[3.0 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze
[3.0 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë shqipe/Maqedonase

Semestri 3

[CLE2030] [6.0 SETK] E drejta administrative 
[CLE025] [6.0 SETK] E drejta sendore 
[CLE-303] [6.0 SETK] E drejta familjare dhe trashëgimore 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze për qëllime specifike 1
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë

Semestri 4

[CLE-401] [6.0 SETK] E drejta penale 
[CLE-404] [6.0 SETK] E drejta ndërkombëtare publike  
[CLE-402] [6.0 SETK] E drejta e detyrimeve  
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore - Gjuhë angleze për qëllime specifike 2

Semestri 5

[CLE-501] [6.0 SETK] E drejta ndërkombëtare penale  
[CLE-302] [6.0 SETK] E drejta tregtare  
[CLE-503] [6.0 SETK] E drejta e procedurës penale  
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore

Semestri 6

[CLE6010] [6.0 SETK] E drejta ndërkombëtare private  
[CLE6030] [6.0 SETK] E drejta e procedurës civile  
[CLE4030] [6.0 SETK] E drejta e punës dhe e sigurimit social  
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore

Semestri 7

[CLE-701] [6.0 SETK] E drejta familjare dhe trashëgimore - program i aplikuar 
[CLE-702] [6.0 SETK] E drejta penale - program i aplikuar 
[CLE-703] [6.0 SETK] E drejta administrative - program i aplikuar 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore e lirë
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore

Semestri 8

[CLE-801] [6.0 SETK] E drejta e procedurës civile - program i aplikuar 
[CLE-802] [6.0 SETK] E drejta financiare 
[CLE-803] [6.0 SETK] Filozofia e së drejtës 
[LAW-804] [6.0 SETK] Punim diplome 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore



Description of courses

Lëndë obligative

Historia e së drejtës 
Kjo lëndë ka për qëllim: - T’i njohë studentët me zhvillimin historik të së drejtës dhe shtetit, si dhe të institucioneve
kryesore shoqërore juridike. - Të fitojnë njohuri në lidhje me zhvillimin historik të mendimit juridik në mënyrë që
studentët të mund të kuptojnë mendimin juridik në të kaluarën dhe të tashmen. - Studentët duhet të jenë në gjendje të
bëjnë dallimin e formacioneve socio – juridike në të kaluarën dhe të kuptojnë evolucionin e tyre. - Studentët të njihen
me zhvillimin historik të pjesëve të veçanta të së drejtës pozitive (civile, penale, administrative, familjare,
trashëgimore, etj). - Studentët duhet të jenë në gjendje ta kuptojnë logjikën e funksionimit të shtetit dhe të drejtës në
qytetërimet e lashta, pastaj në Mesjetë, si dhe të krijojnë ide duke i ndërlidhur me kohën moderne.  

Fillet e së drejtës 
- Studentët të pajisen me njohuri themelore për shtetin dhe të drejtën; - Aftësimi i studentëve për formësimin teorik të
formave të ndryshme të shtetit; - Vështrimi kritik i së drejtës si një fenomen shoqëror; - Inkurajimi i vështrimit analitik
te studentët për problemet me të cilat sot ndeshet shteti dhe e drejta në kushtet e globalizimit dhe integrimeve
evroatlantike; - Në fund të lëndës studentët do të jenë në gjendje të dallojnë format themelore të shtetit dhe së
drejtës; - Т’i shpjegojnë konceptet themelore për shtetin dhe të drejtën dhe ndërlidhjen e tyre me jetën praktike; - T’i
fitojnë njohuritë themelore, hyrëse dhe të përgjithshme për shtetin dhe të drejtën të cilat do të jenë doemos të
nevojshme për studime të mëtejshme në shkencat bazale juridike.  

E drejta e BE-së 
Me përfundimin e kësaj lënde, studentët pritet - të paktën - të jenë në gjendje të njohin esencën dhe shtrirjen e të
drejtës së BE, të kenë njohuri të plota mbi strukturën organizative - juridike të BE-së në bazë të ndryshimeve të
përfshira në Marrëveshjen e Lisbonës, të jenë në gjendje të bëjnë interpretimin dhe aplikimin e rregullt të dispozitave
të akteve të UE që vetvetiu do t’u mundësonte studimin e mëtejshëm të thelluar të disiplinave juridike më të
speciaalizuara që trajtojnë të drejtën e BE.  

E drejta kushtetuese  
Qëllimet e lëndës: - Fitimi i njohurive për nocionet, dukuritë dhe institucionet e të drejtës kushtetuese, si dhe të
institucioneve shtetërore në RM, duke përfshirë këtu edhe qëndrimet e ndryshme teorike mbi ato; - Fitimi i njohurive
konkrete për të drejtën kushtetuese si degë e së drejtës dhe si shkencë, duke përfshirë këtu edhe analizën
krahasimtare të gjendjes dhe perspektivat e saj në sferën rajonale dhe evropiane; Nëpërmjet këtij moduli studentët
do të pajisen me njohuritë themelore teorike dhe praktike në lidhje me organizimin e pushtetit shtetëror në RM, si dhe
në lidhje me liritë dhe të drejtat e njeriut dhe të qytetarit; Inkurajimi i të menduarit kritik te studentët për problemet
themelore të rregullimit kushtetues në RM dhe në kuadër të UE-së, me ç’rast do të mbahet llogari për profilin e juristit
evropian i cili në të ardhmen si profesionist do të duhet të interpretojë dhe të aplikojë të drejtën kushtetuese
evropiane si në nivel kombëtar, ashtu edhe në atë evropian; - Planprogrami do të trajtojë materien kushtetuese nga
aspekti krahasimtar dhe kombëtar, sepse në kushtet e globalizimit, e drejta kushtetuese nuk mund të kuptohet nëse
shqyrtohet vetëm në korniza kombëtare; - Planprogrami gjithashtu do të përfshijë: Rregulloren e re të Kuvendit të RM
që ka rol kyç në zhvillimin e demokracisë parlamentare në RM, por edhe ligjet e reja që rregullojnë materie
kushtetuese, siç janë: ligjet që kanë të bëjnë me gjyqësorin, vetadministrimin vendor, sistemin zgjedhor, shoqërinë
civile, mbrojtjen, politikën e jashtme, etj.; - Krahas këtij komponenti normativ, planprogrami do ta përpunojë edhe
praktikën e organeve qendrore e pushtetit shtetëror në RM, siç janë; Kuvendi, Qeveria, Gjykata Kushtetuese,
Gjykata Supreme, që kanë një rol të madh në të drejtën kushtetuese si shkencë; - Gjithashtu do të përfshihen
amendamentet kushtetuese të vitit 2001 që kanë ndikim të madh për demokracinë e RM, për vlerat themelore të
rendit kushtetues të RM, si dhe për amendamentet kushtetuese të vitit 2005 në lidhje me reformat e gjyqësore në
RM; - Në fund të lëndës, studentët do të jenë në gjendje të bëjnë dallimet themelore dhe thelbësore midis
institucioneve kushtetuese, ndërlidhjen e tyre dhe funksionimin e tyre praktikë; - Të bëjnë dallimet e nevojshme
teorike dhe praktike të nocioneve, fenomeneve dhe instituteve të së drejtës kushtetuese; - T’i sqarojnë dhe t’i
analizojnë proceset e ndryshme brenda sistemit dhe rendit kushtetues të RM në të gjitha aspektet e jetës
kushtetuese të vendit, do të thotë të njeriut, qytetarit, shtetit dhe bashkësive etnike; 

E drejta civile 
Qëllimi i programit studimor E drejta civile është që studentët të pajisen me njohuri themelore nga kjo lëmi. Pas
përfundimit të semestrit nga studentët pritet të kenë arritur njohuri për sa i përket nocionit dhe objektit të së drejtës
civile, për subjektet, për parimet e së drejtës civile, për burimet e së drejtës civile, për zotësinë juridike dhe zotësinë
e veprimit, për marrëdhënien juridiko-civile, për punët juridike etj. Pritet që tek studentët të zhvillohet ndërgjegjja



lidhur me këto institute si edhe shkathtësitë për qasje kritike ndaj ligjit dhe argumentit ligjor nga lëmia e së drejtës
civile.  

E drejta romake 
Qëllimet e programit studimor: - t’u ofrojë studentëve të dhëna për procesin e krijimit, zhvillimit dhe ndryshimeve të
institucioneve dhe normave të së drejtës romake nën ndikimin e rrethanave të ndryshme historike; - t’i njoftojë
studentët me rolin e së drejtës romake si forcë unifikuese në traditën juridike europiane; - t’u ofrohet studentëve
mundësia e përvetësimit të bazave të terminologjisë juridike romake; - të tregohet historia e mendimit juridik romak
prej fillimeve të veta në periudhën republiane në Romë; - të shpjegohet rëndësia historike e recipimit të së drejtës
romake në Evropën kontinentale.  

E drejta administrative 
Në kuadër të lëndës studiohen e drejta administrative materiale dhe procedurale. Si objekt studimi janë parimet e
organizimit, punës dhe fushëveprimit të organeve administrative, veprimtaritë themelore që e përbëjnë funksionin
administrativ, aktet e organeve administrative dhe raporti midis qytetarëve dhe administratës. Qëllimet e programit të
lëndës konsistojnë që studentët: -T'i përkufizojnë dhe kuptojnë nocionet mbi administratën dhe funksionin
administrativ; -Të identifikojnë dhe analizojnë rregullativën juridike me të cilën rregullohet organizimi dhe funksionimi i
administratës publike në RM; -T’i njohin veprimtaritë themelore të funksionit administrativ; -Ta bëjnë dallimin midis
llojeve të akteve të administratës dhe t'i përvetësojnë hapat e parë të përpilimit të akteve të tilla; -T’i mësojnë llojet e
kontrollit administrativ; -T'i njohin mekanizmat e kontrollit mbi administratën dhe përgjegjësinë e saj para organeve të
tjera shtetërore, por edhe para konsumatorëve-shfrytëzuesve të shërbimeve të saj; -T’i fitojnë aftësitë dhe
shkathtësitë për punësimin e ardhshëm në organet e administrates të RM-së, organizatat joqeveritare, dhe në të
gjitha institucionet ku vendosen lëndët e natyrës juridike-administrative.  

E drejta sendore 
Qëllimi i lëndës mësimore E drejta sendore është që studentët të pajisen me njohuri themelore nga kjo lëmi. Pas
përfundimit të semestrit nga studentët pritet që të kenë arritur njohuri për sa i përket nocionit dhe objektit të së drejtës
sendore, për subjektët e së drejtës sendore, për parimet e së drejtës sendore, për posedimin, për të drejtën e
pronësisë, për të drejtën e servitutit, për të drejtën e pengut, për barrët sendore për librat publikë etj. Pritet që tek
studentët të zhvillohet ndërgjegjja lidhur me këto institute dhe me shkathtësitë për qasje kritike ndaj ligjit dhe
argumentimit ligjor në lëminë e së drejtës sendore. 

E drejta familjare dhe trashëgimore 
Lënda studion marrëdhëniet juridiko - familjare, të drejtën martesore dhe të drejtën prindërore. Pas vështrimit të
shkurtër historik për llojet e familjes përgjatë historisë, lënda fokusohet në tema bashkëkohore, përkatësisht në
gjendjen e RM në lidhje me këto marrëdhënie. Pas mbarimit të ligjëratave nga kjo lëndë nga studentët pritet të fitojnë
njohuri lidhur me: nocionin dhe objektin e së drejtës familjare në aspektin nacional dhe ndërkombëtar; burimet e
marrëdhënieve familjare dhe martesore; kushtet për lidhjen e martesës dhe format e tyre në rastin kur bashkëshortët
janë shtetas të RM, ose në rastin kur njëri nga bashkëshortët ka shtetësi të huaj; miratimin dhe kujdestarinë në
aspektin nacional dhe ndërkombëtar. Nga e drejta trashëgimore studentët e mësojnë rregullimin juridik të kalimit të
pronës së individit në personat e tjerë në rast të vdekjes së tij. Sidomos, mësohen bazat juridike të trashëgimisë,
rendet trashëguese sipas të drejtës së RM, pjesa e domosdoshme e trashëgimisë dhe trashëgimtarët e
domosdoshëm, trashëgimi testamental, mundësia e krijimit të testamentit dhe llojet e testamentit, kushtet për
plotfuqishmërinë e testamentit, momenti i kalimit të pronës nga trashëgimlënësi te trashëgimtarët, nocioni i legatit, etj.
 

E drejta penale 
Qëllimi i kësaj lënde mësimore është që studentët të fitojnë njohuri themelore nga lëmi i së drejtës penale. Pas
përfundimit të suksesshëm të kësaj lënde pritet që studentët të kenë fituar njohuri solide në lidhje me temat që kanë
të bëjnë me të drejtën penale dhe ligjin penal, veprën dhe përgjegjësinë penale të kryerësit, dënimin dhe pasojat e
tjera juridike të veprës penale. Pas përfundimit të lëndës studentët pritet që të jenë në gjendje për të diskutuar në
mënyrë të argumentuar konceptet e mësuara, të jenë të aftësuar për hulumtime thelbësore në lidhje me to: ta
vlerësojnë kompetencën dhe rregullsinë e vendimeve relevante gjyqësore.  

E drejta ndërkombëtare publike  
Qëllimi i këtij programi të lëndës është që studentët të njoftohen me kuptimet themelore të së drejtës ndërkombëtare
publike, paraqitjen e kësaj discipline shkencore, zhvillimin e saj si dhe aspektet kryesore.  



E drejta e detyrimeve  
Qëllimet e planprogramit mësimor: me studimin e kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri për bazat e të drejtës
detyrimore dhe llojet e veçanta të marrëdhënieve juridike – detyrimore. Studentët nëpërmjet edukimit do të duhet të
fitojnë njohuri që u nevojiten në kuadër të qarkullimit të të drejtave subjektive civile. Në lëmin e studimit të
përgjithshëm të detyrimeve (marrëdhënieve detyrimore), studentët duhet të fitojnë shkathtësi në aplikimin e
instituteve të përgjithshme të së drejtës detyrimore të llojeve të veçanta të marrëdhënieve detyrimore. Në mënyrë të
posaçme, studentët duhet të fitojnë shkathtësi për të negociuar, për të lidhur dhe për të aplikuar llojet e veçanta të
kontratave detyrimore, si dhe të mësojnë për mekanizmat për zgjidhjen e kontesteve mbi përmbushjen e detyrimeve
të debitorit. 

E drejta ndërkombëtare penale  
Qëllimi i lëndës mësimore është studentët të fitojnë njohuri themelore nga lëmi i të drejtës ndërkombëtare penale.
Pas mbarimit të suksesshëm të lëndës nga studentët pritet të kenë fituar njohuri solide në lidhje me nocionin dhe
objektin e DNP, normat e DNP, pushtetin represiv dhe juridiksionin e shteteve, ekstradimin, azilin, transferin e
procedurës penale, ndihmën dhe bashkëpunimin juridik – penal, korpusin ndërkombëtar të të drejtave të njeriut dhe
juridiksionin e instancave penale ndërkombëtare. Pas përfundimit të lëndës nga studentët pritet të jenë në gjendje në
mënyrë të argumentuar të diskutojnë nocionet e mësuara; të bëhen të aftësuar për hulumtimin thelbësor në lidhje me
to; të vlerësojnë kompetentësinë dhe rregullsinë e vendimeve gjyqësore relevante ndërkombëtare. 

E drejta tregtare  
Qëllimi i lëndës mësimore është studentët të fitojnë njohuri themelore nga lëmi i së drejtës tregtare. Kështu, studentët
njihen me rregullat juridike për ushtrimin e ndonjë aktiviteti afarist, me mënyrën e organizimit të subjekteve afariste,
me kushtet për krijimin dhe regjistrimin e subjekteve afariste dhe të tregtarit individual, si dhe me mënyrat e shuarjes
së subjekteve afariste; me mënyrën për të krijuar ndonjë marrëdhënie juridike - afariste, me kushtet për paraqitjen e
atyre marrëdhënieve, me efektet dhe pasojat; me punën e letrave me vlerë: me mënyrat e mbrojtjes së të drejtave të
pronësisë industriale, me mënyrat e mbrojtjes së subjekteve afariste nga konkurrenca joluajale: me mënyrat e
mbrojtjes së konsumatorëve e të tjera.  

E drejta e procedurës penale  
Qëllimi i lëndës, e drejta e procedurës penale, është që studentët të njihen me dispozitat procedurale – penale me të
cilat rregullohet ligjërisht aktiviteti i organeve procedurale dhe i pjesëmarrësve të tjerë proceduralë dhe të aftësohen
për aplikimin juridik të tyre në praktikë.  

E drejta ndërkombëtare private  
Përmes kësaj lënde studentët do të fitojnë njohuri themelore për: - Emërtimin e lëndës (pse emërtohet e drejta
ndërkombëtare e pse emërtohet e drejta private); - Ndarjen dhe dallimin midis marrëdhënieve juridike - civile dhe
marrëdhënieve juridike – civile me element të huaj; - Burimet e së drejtës (nacionale dhe ndërkombëtare) të cilat
duhet të aplikohen për rregullimin e marrëdhënieve juridike - civile me element të huaj; - Mënyrën e rregullimit të
marrëdhënieve juridike - civile me elementin e huaj (direkte dhe indirekte - kolizive) - mënyrë karakteristike e
rregullimit vetëm për DNP; - Elementet e përgjithshme dhe të përbashkëta të formimit dhe aplikimit të DNP, faktet
përmes së cilave paraqitet elementi i huaj (faktet e identifikimit), pikat e lidhjes, si dhe institutet përmes së cilave
shmanget aplikimi i së drejtës rëndom kompetente në DNP. -

E drejta e procedurës civile  
Qëllimi i lëndës mësimore është studentët të fitojnë njohuri solide nga lëmi i të drejtës së procedurës civile. Pas
mbarimit të suksesshëm të lëndës nga studentët pritet të kenë fituar njohuri solide në lidhje me karakteristikat
themelore të procedurës kontestimore; parimet e procedurës kontestimore; subjektet e procedurës kontestimore;
veprimet dhe institutet kontestimore; rrjedhat e procedurës; procedurat e veçanta kontestimore; e drejta
jashtëkontestimore; procedura përmbaruese. Pas mbarimit të lëndës nga studentët pritet të jenë në gjendje në
mënyrë të argumentuar t’i diskutojnë nocionet e mësuara; të jene të aftësuar për hulumtimin thelbësor në lidhje me të
njëjtat; të vlerësojnë kompetentësinë dhe rregullsinë e vendimeve relevante gjyqësore.  

E drejta e punës dhe e sigurimit social  
Studimi i lëndës E drejta e punës dhe e drejta e sigurimit social studentëve do t’u mundësojë: - të njihen me korpusin
e çështjeve dhe problemeve të cilat janë pjesë përbërëse e së drejtës së punës, duke u nisur nga premisa
fundamnetale se secili nga ne një ditë do të themelojë marrëdhënie pune dhe pikërisht për atë arsye njohja e të
drejtave nga marrëdhënia e punës paraqet edhe një mori çështjesh në luftën për jetë më cilësore; - të njihen me
aspektet e ndryshme të realizimit të të drejtave, detyrimeve dhe përgjegjësive nga marrëdhënia e punës, si dhe me



institucionet juridike nga lëmi i punës; - t’i studiojnë marrëdhëniet e punës në praktikë përmes – procedurës së
punësimit, lidhjen e kontratës për punësim, realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave nga marrëdhënia e punës te
punëdhënësi dhe organet kompetente; procedurën e përgjegjësisë së të punësuarve; pushimin e marrëdhënies së
punës, përkatësisht pushimin e vlefshmërisë së kontratës për punësim; - të përpunojnë aktet konkerete në lidhje me
të gjitha institutet të cilat janë përfshirë me rregullativën ligjore pozitive nga lëmi i marrëdhënieve të punës në RM; - të
mundësohen forma të ndryshme të pjesëmarrjes së studentëve dhe të inkorporohet mundësia për përvetësimin e
numrit sa më të madh të mundshëm të poenave të parashikuara për aktivietin. 

E drejta familjare dhe trashëgimore - program i aplikuar 
Duke ndjekur lëndën E drejta familjare dhe trashëgimore - Programi i aplikuar, pritet që studentët e Fakultetit juridik
të fitojnë njohuri më të thella në rregullimin ligjor nacional dhe ndërkombëtar të marrëdhënieve në familje, si dhe me
sistemet bashkëkohore trashëgimore-juridike në Evropë dhe me të drejtën trashëgimore në Republikën e
Maqedonisë. Në fushën e së drejtës familjare - studentët nëpërmjet mësimit të këtij seksioni do t’i fokusojnë njohuritë
e tyre në format moderne të marrëdhënieve familjare, rregullimin ndërkombëtar të këtyre marrëdhënieve, si dhe
rregullimin bashkëkohor juridik të inseminimit biomedikal, mekanizmat e reja për zgjidhjen alternative të kontesteve
juridike-familjare - ndërmjetësim familjar. Në fushën e të drejtës procedurale familjare, vëmendje e veçantë do t'i
kushtohet trajnimit praktik me anë të monitorimit të seancave të simuluara gjyqësore. Në fushën e të drejtës
trashëgimore - studentët do të fitojnë njohuri për karakteristikat më të rëndësishme të sistemit ligjor të trashëgimisë
në Evropë dhe vende të tjera në mbarë botën, me theks të veçantë në trashëgiminë dhe ligjin e trashëgimisë në R. të
Maqedonisë. Studentët do të kenë mundësi të njihen me procedurën e transferimit të trashëgimisë te trashëgimtarët,
si dhe me teknikën e ekzekutimit të shpërndarjes së trashëgimisë nëpërmjet linjave trashëguese. Nga kjo lëndë
studentët do pritet që të mësojnë se si t'i interpretojnë dispozitat nga Ligji për trashëgimi të RM-së. Lënda E drejta
familjare dhe trashëgimore - Programi i aplikuar" synon nxitjen e punës hulumtuese shkencore tek studentët përmes
detyrave të caktuara për të cilat studentët do të jenë të përgatitur për çdo leksion pasues, në mënyrë që të nxitet
kreativiteti i tyre dhe dëshira për kërkime në këto dy degë kryesore civile-ligjore në rendin ligjor të Republikës së
Maqedonisë. 

E drejta penale - program i aplikuar 
Bazë për zhvillim të mësimdhënies së kësaj lënde janë programet nga lëndët E drejta penale-pjesa e përgjithshme
dhe e posaçme, të cilat mësohen në semestrin e katërt. Gjatë zhvillimit të kësaj lënde, në vend të metodës
tradicionale eks-katedra aplikohet metoda e ashtuquajtur klinike. Së këndejmi së pari gjatë orëve të kësaj lënde
analizohen disa shembuj të dalluar të lëndëve të gjykuara nga praktika gjyqësore (më së shpeshti aktgjykime nga
Gjykata supreme e RM, por edhe nga gjykatat më të ulta), të lidhura me ndonjë institut nga pjesa e përgjithshme e
KPM ose me ndonjë vepër penale konkrete nga pjesa e posaçme. Më pas vijon zgjidhja e më shumë shembujve –
detyrave, me të cilat studentët ushtrojnë zhvillimin (kualifikimin) e një situate faktike (rast) në bazë të një norme të
përcaktuar juridike-penale. Po ashtu studentët, nën udhëheqjen e ligjëruesve të lëndës, simulojnë raste dhe punojnë
raste me klientë të vërtetë të cilëve Fakulteti, në kushte të përcaktuara u ofron ndihmë juridike.  

E drejta administrative - program i aplikuar 
Aftësimi i studentëve: - t’i përkufizojnë dhe t’i kuptojnë nocionet e administratës dhe funksionit administrativ; - ta
njohin dhe ta analizojnë rregullativën juridike me të cilën rregullohet organizimi dhe funksionimi i administratës
publike në RM; - t’i shqyrtojnë veprimtaritë themelore të funksionit administrativ; ta bëjnë shpërkufizimin midis llojeve
të akteve të administratës dhe t’i zotërojne hapat e parë në krijimin e akteve të këtilla; - t’i mesojnë llojet e
mbikëqyrjeve administrative; - t’i njohin mekanizmat e kontrollit mbi punën e administratës dhe përgjegjësinë e saj
përpara organeve të tjera shtetërore, por edhe përpara klientëve – shfrytëzuesve të tyre të shërbimeve të saj; - për
punësimin e ardhshëm në organet e administratës së RM, organizatat joqeveritare, si dhe të gjitha institucionet në të
cilat vendosen çështje të natyrës juridike-administrative. 

E drejta e procedurës civile - program i aplikuar 
Qëllimi i mësimit të lëndës mësimore është që studentët të pajisen me njohuri solide nga lëmi i së drejtës procedurale
civile, respektivisht, nga E drejta kontestimore, E drejta jokontestimore dhe E drejta përmbaruese. Përogrami
studimor E drejta procedurale civile – program i aplikuar në kuptimin përmbajtësor është komponuar ashtu që i
përfshin aspektet praktike të pjesëve përbërëse të së drejtës procedurale civile. Në këtë kuadër, studentët fitojnë
mundësi që njohuritë e fituara teorike nga disiplina përkatëse t’i aplikojnë në praktikë. 

E drejta financiare 
Qëllimi i lëndës është që t’u mundësojë studentëve dituri themelore nga lëmi i të drejtës financiare përkatësisht i
marrëdhënieve financiare juridike (nga aspekti përmbajtësor dhe formal juridik).  



Filozofia e së drejtës 
Përmes studimit të lëndës Filozofia e së drejtës studentët: - do të kenë njohiri solide për raportin e filozofisë së të
drejtës me disiplinat tjera juridke dhe shkencat shoqërore; - - do të përfitojnë njohuri të domosdoshme për analizë
kritike të qasjeve ndaj së drejtës dhe për identifikimin e problemeve të cilat dalin nga analiza e normave juridike; - -
do të jenë në gjendje t’i përshkruajnë llojet e koncepteve në lidhje me probleme si vlefshmëria e ligjit, statusi
ontologjik i së drejtës, raporti mes së drejtës dhe sistemve tjera normative (morali, religjioni, etj.) në kontekstin e
zhvillimit të tyre historik. 

Lëndë zgjedhore

Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1 
Pas përfundimit të lëndës Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 1, nga studentët pritet t’i zgjerojnë dhe t’i
forcojnë aftësitë e tyre për shprehje më të avancuar me shkrim dhe me gojë në maqedonisht në kontekstin e
mjediseve të ndryshme profesionale. Studentët pritet të jenë në gjendje të lexojnë, të shkruajnë dhe të kuptojnë
tekste të ndryshme profesionale në maqedonisht. Ata gjithashtu pritet të fitojnë njohuri dhe aftësi në lidhje me
terminologjinë e përgjithshme nga fusha e drejtësisë, biznesit dhe ekonomisë, administratës, shkencave
kompjuterike, gjuhës dhe komunikimit dhe të jenë në gjendje ta përdorin atë terminologji në korniza të profesioneve
të tyre të ardhshme. Përveç përmbushjes së këtyre qëllimeve profesionale, studentët pritet të bëhen më autonomë në
mësimin e gjuhës dhe të jenë në gjendje të mendojnë në mënyrë kritike në një ambient shumëgjuhësor dhe
shumëkulturor.

Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2 
Pas përfundimit të lëndës Gjuhë maqedonase për qëllime profesionale 2, nga studentët pritet t’i rikonfirmojnë dhe t’i
zgjerojnë më tej aftësitë e tyre për shprehje të avancuar me shkrim dhe me gojë në maqedonisht në kontekstin e
profesioneve të tyre të ardhshme. Ata do të jenë në gjendje të lexojnë, shkruajnë dhe të kuptojnë lloje të ndryshme të
teksteve profesionale në maqedonisht, të analizojnë dhe t’i diskutojnë këto tekste, si dhe t’i krijojnë dokumentet e
tyre, duke përfshirë biografi profesionale në maqedonisht (CV). Ata gjithashtu duhet t’i zgjerojnë njohuritë e
terminologjisë specifike nga fusha e drejtësisë, biznesit dhe ekonomisë, administratës, shkencave kompjuterike,
gjuhëve dhe komunikimit dhe të jenë në gjendje ta përdorin atë terminologji në simulimin e situatave autentike nga
mjediset profesionale në debate dhe në shkëmbim mendimesh në lidhje me aspektet e ndryshme të këtyre
profesioneve.

Gjuhë maqedonase për fillestarë 1 
Programi për Gjuhën maqedonase për fillesatrë përfshin: të lexuarit, të shkruarit, të dëgjuarit dhe të folurit. Përmes
ushtrimeve të vecanta dhe ligjëratave u mundësohet studentëve ta njohin komunukimin bazë në gjuhën
maqedonase, d.m.th, të njoftuarit, përshëndetjet, prezantimin si dhe pasurimin e fondit të fjalëve bashkë me të
shkruarit dhe të kuptuarit të teksteve të vogla. Në përpilimin e programit është marrë parasysh që njohuritë e fituara
nga ana e studentëve të mund edhe të zbatohen edhe mëtutje. Materiali përpunohet sipas parimit të ligjëratave dhe
ushtrimeve të kombinuara si dhe detyrave të vazhdueshme përmes të cilave studentët përfshihen në mënyrë aktive
gjatë orës mësimore duke parashtruar pyetje dhe propozime për mbarëvajtjen e orës.

Gjuhë maqedinase për fillestarë 2 
Programi për gjuhë maqedonase 2 për fillestarë përfshin: të lexuarit, të shkruarit, të dëgjuarit dhe të folurit. Në suaza
të kësaj lënde përfshihen gjerat në vijim: detyra të përditshme, plainifikimi I aktiviteteve për periudhën e ardhshme,
përshkrimi I personave, vendeve dhe lëndëve. Në përpilimin e programit është marrë parasysh që njohuritë e fituara
nga ana e studentëve të mund të zbatohen edhe mëtutje.

Gjuhë shqipe për fillestarë 1 
Lënda Gjuhë shqipe për fillestarë 1 dhe 2, është e përgatitur me qëllim që studentëve të cilët nuk kanë njohuri
themelore mbi gjuhën shqipe, t’u mundësojë të njihen me karakteristikat (veçoritë) e kësaj gjuhe, të fitojnë njohuri
mbi strukturën gjuhësore të kësaj gjuhe, t’i zgjerojnë dhe t’i përdorin njohuritë e tyre në situata të përditshme, me
ndihmën e të cilave në të njëjtën kohë do të fitojnë njohuri mbi strukturën e gjuhës. Gjithashtu, do të jenë të aftë të
fitojnë një fond modest të kategorive të ndryshme leksikore-gramatikore, të cilat do t’u mundësojnë biseda
(konverzacione) të thjeshta. Edhe pse bëhet fjalë për një kurs të shkallës së dytë per fillestarë,ky është menduar të
jetë fleksibil dhe t’u përshtatet mundësive e interesave të studentëve.

Gjuhë shqipe për fillestarë 2
Lënda Gjuhë shqipe për fillestarë 1 dhe 2, është e përgatitur me qëllim që studentëve të cilët nuk kanë njohuri
themelore mbi gjuhën shqipe, t’u mundësojë të njihen me karakteristikat (veçoritë) e kësaj gjuhe, të fitojnë njohuri



mbi strukturën gjuhësore të së njëjtës, të zgjerojnë dhe përdorin njohuritë e tyre në situata të përditshme, me
ndihmën e të cilave në të njëjtën kohë do të fitojnë njohuri mbi strukturën e gjuhës. Gjithashtu, do të jenë të aftë të
zotërojnë një fond modest të kategorive të ndryshme leksiko-gramatikore, të cilat do ju mundësojnë biseda të
thjeshta. Edhe pse bëhet fjalë për kurs të shkallës së dytë për fillestarë, ky është menduar të jetë fleksibil dhe t’u
përshtatet mundësive dhe interesave të studentëve.

Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 1
Pas përfundimit të çdo niveli të kësaj lënde të përcaktuar sipas testit gjatë regjistrimit, studentët pritet të jenë në
nivele të ndryshme siç është përcaktuar nga Korniza e Përbashkët Evropiane (CEF) dhe duhet të jenë në gjendje të
kuptojnë dhe të përdorin shprehje të njohura dhe fraza që synojnë plotësimin e nevojave të një lloji konkret: të pyesin
dhe t'u përgjigjen pyetjeve në lidhje me identifikimin personal dhe marrëdhëniet personale; të shkruajnë dhe të flasin
në lidhje me jetën e tyre të përditshme; kohën e lirë; argëtimin; financat; problemet; të pyesin dhe të përgjigjen në
lidhje me titujt universitarë, aftësitë e punës dhe situatat; të ftojnë dhe t'u përgjigjen ftesave, të lexojnë dhe ta
dëgjojnë thelbin, detajin dhe të kuptuarit; ta vlerësojnë progresin e tyre; të marrin pjesë në role dhe dialogje mbi tema
të njohura dhe të prodhojnë një paragraf/ ese mbi temat në lidhje me materialin e lëndës.

Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 2
Pas përfundimit të çdo niveli të kësaj lënde të përcaktuar sipas testit gjatë regjistrimit, studentët pritet të jenë në
nivele të ndryshme siç është përcaktuar nga Korniza e Përbashkët Evropiane (CEF) dhe duhet të jenë në gjendje të
kuptojnë dhe të përdorin shprehje të njohura dhe fraza që synojnë plotësimin e nevojave të një lloji konkret: të pyesin
dhe t'u përgjigjen pyetjeve në lidhje me identifikimin personal dhe marrëdhëniet personale; të shkruajnë dhe të flasin
në lidhje me jetën e tyre të përditshme; kohën e lirë; argëtimin; financat; problemet; të pyesin dhe të përgjigjen në
lidhje me titujt universitarë, aftësitë e punës dhe situatat; të ftojnë dhe t'u përgjigjen ftesave, të lexojnë dhe ta
dëgjojnë thelbin, detajin dhe të kuptuarit; ta vlerësojnë progresin e tyre; të marrin pjesë në role dhe dialogje mbi tema
të njohura dhe të prodhojnë një paragraf/ ese mbi temat në lidhje me materialin e lëndës.

Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 3
Pas përfundimit të çdo niveli të kësaj lënde të përcaktuar sipas testit gjatë regjistrimit, studentët pritet të jenë në
nivele të ndryshme siç është përcaktuar nga Korniza e Përbashkët Evropiane (CEF) dhe duhet të jenë në gjendje të
kuptojnë dhe të përdorin shprehje të njohura dhe fraza që synojnë plotësimin e nevojave të një lloji konkret: të pyesin
dhe t'u përgjigjen pyetjeve në lidhje me identifikimin personal dhe marrëdhëniet personale; të shkruajnë dhe të flasin
në lidhje me jetën e tyre të përditshme; kohën e lirë; argëtimin; financat; problemet; të pyesin dhe të përgjigjen në
lidhje me titujt universitarë, aftësitë e punës dhe situatat; të ftojnë dhe t'u përgjigjen ftesave, të lexojnë dhe ta
dëgjojnë thelbin, detajin dhe të kuptuarit; ta vlerësojnë progresin e tyre; të marrin pjesë në role dhe dialogje mbi tema
të njohura dhe të prodhojnë një paragraf/ ese mbi temat në lidhje me materialin e lëndës.

Gjuhë angleze për komunikim të përgjithshëm dhe profesional 4
Pas përfundimit të çdo niveli të kësaj lënde të përcaktuar sipas testit gjatë regjistrimit, studentët pritet të jenë në
nivele të ndryshme siç është përcaktuar nga Korniza e Përbashkët Evropiane (CEF) dhe duhet të jenë në gjendje të
kuptojnë dhe të përdorin shprehje të njohura dhe fraza që synojnë plotësimin e nevojave të një lloji konkret: të pyesin
dhe t'u përgjigjen pyetjeve në lidhje me identifikimin personal dhe marrëdhëniet personale; të shkruajnë dhe të flasin
në lidhje me jetën e tyre të përditshme; kohën e lirë; argëtimin; financat; problemet; të pyesin dhe të përgjigjen në
lidhje me titujt universitarë, aftësitë e punës dhe situatat; të ftojnë dhe t'u përgjigjen ftesave, të lexojnë dhe ta
dëgjojnë thelbin, detajin dhe të kuptuarit; ta vlerësojnë progresin e tyre; të marrin pjesë në role dhe dialogje mbi tema
të njohura dhe të prodhojnë një paragraf/ ese mbi temat në lidhje me materialin e lëndës.

Gjuhë angleze 5
Anglishtja akademike është lëndë një semestrale e cila ka për qëllim t'i mundësojë studentët me aftësitë të cilat do t’u
lehtësojë të nxënit e gjuhës dhe progresin e të mësuarit të tyre në një mjedis akademik të të mësuarit dhe të nxënit.
Numri i orëve është 30 (100 minuta, një herë në javë). Lënda duhet t'u mundësojë atyre t’i përdorin këto aftësi jo
vetëm në gjuhën e huaj (në klasë të gjuhës amtare), por dhe në sferat e përmbajtjes. Lënda përfshin aftësitë
gjuhësore, aftësitë studimore dhe në përgjithësi aftësitë e zbatueshme (dëgjim, bërje të prezantimeve gojore, ndërtim
argumentesh) në detyra të veçanta. Prandaj, pas përfundimit të lëndës studentët duhet të jenë në gjendje të ofrojnë
në mënyrë të suksesshme prezantime me gojë, të marrin pjesë në një debat/ diskutim online duke deklaruar
mendimet dhe argumentet e tyre dhe t’i japin arsyetimet e tyre në mënyrë konstruktive. Përveç kësaj, studentët duhet
të jenë në gjendje ta dëgjojnë dhe ta lexojnë thelbin dhe detajin dhe të shkruajnë një paragraf dhe ese argumentues
duke deklaruar mendimin e tyre. Ata duhet të shkruajnë paragraf dhe ese për zgjidhje të problemit. Duhet t’i njohin
shkurtesat dhe simbolet në fjalor si dhe ta praktikojnë përdorimin e fjalorit njëgjuhësor. Ata duhet të jenë në gjendje
ta prezantojnë informatën vizuale në formën e prezantimeve afishe. Studentët duhet të jenë në gjendje t’i identifikojnë
idetë kryesore dhe të dhënat mbështetëse në një tekst, dhe t’i analizojnë dhe t’i identifikojnë fjalitë e temës në një



paragraf. Ata duhet të jenë në gjendje ta identifikojnë qëllimin e një teksti, modelet e organizimit në një tekst dhe t'i
zbatojnë ata në shkrimet e tyre.

Gjuhë angleze 6
Anglishtja akademike është lëndë një semestrale e cila ka për qëllim t'i mundësojë studentët me aftësitë të cilat do t’u
lehtësojë të nxënit e gjuhës dhe progresin e të mësuarit të tyre në një mjedis akademik të të mësuarit dhe të nxënit.
Numri i orëve është 30 (100 minuta, një herë në javë). Lënda duhet t'u mundësojë atyre t’i përdorin këto aftësi jo
vetëm në gjuhën e huaj (në klasë të gjuhës amtare), por dhe në sferat e përmbajtjes. Lënda përfshin aftësitë
gjuhësore, aftësitë studimore dhe në përgjithësi aftësitë e zbatueshme (dëgjim, bërje të prezantimeve gojore, ndërtim
argumentesh) në detyra të veçanta. Prandaj, pas përfundimit të lëndës studentët duhet të jenë në gjendje të ofrojnë
në mënyrë të suksesshme prezantime me gojë, të marrin pjesë në një debat/ diskutim online duke deklaruar
mendimet dhe argumentet e tyre dhe t’i japin arsyetimet e tyre në mënyrë konstruktive. Përveç kësaj, studentët duhet
të jenë në gjendje ta dëgjojnë dhe ta lexojnë thelbin dhe detajin dhe të shkruajnë një paragraf dhe ese argumentues
duke deklaruar mendimin e tyre. Ata duhet të shkruajnë paragraf dhe ese për zgjidhje të problemit. Duhet t’i njohin
shkurtesat dhe simbolet në fjalor si dhe ta praktikojnë përdorimin e fjalorit njëgjuhësor. Ata duhet të jenë në gjendje
ta prezantojnë informatën vizuale në formën e prezantimeve afishe. Studentët duhet të jenë në gjendje t’i identifikojnë
idetë kryesore dhe të dhënat mbështetëse në një tekst, dhe t’i analizojnë dhe t’i identifikojnë fjalitë e temës në një
paragraf. Ata duhet të jenë në gjendje ta identifikojnë qëllimin e një teksti, modelet e organizimit në një tekst dhe t'i
zbatojnë ata në shkrimet e tyre.

Të folurit publik
Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të fitojnë njohuri në lidhje me procesin e komunikimit, përgjegjësitë etike të
të folurit publik dhe llojet e ndryshme të fjalimeve informative dhe bindëse. Përveç kësaj, studentët do të fitojnë
njohuri të nevojshme për përgatitjen dhe dhënien e llojeve të ndryshme të fjalimeve, aftësi për ta analizuar publikun,
të gjurmojnë tema për fjalime, të përgatisin fjalime, e të tjera. Pas përfundimit të këtij kursi, studentët do të jenë në
gjendje të mendojnë në mënyrë kritike duke qenë vetëkritikë konstruktivë dhe gjithashtu kritikë ndaj fjalime të
kolegëve.

Debat dhe shkathtësi prezantimi
Nga kjo lëndë studentët: do të përfitojnë shkathtësi për diskutim dhe argumentim efektiv si dhe do të zhvillojnë
vetëbesim për të folur para publikut; do të përpilojnë, do të zhvillojnë dhe do të ushtrojnë prezantimin e argumenteve
në mënyra të ndryshme përfshirë punën individuale, në çifte dhe prezantime ne grupe; do të mësojnë të përdorin
retorikë bindëse, me qëllim të gjetjes së argumenteve që mbështesin një pozitë të caktuar lidhur me temat aktuale;
ndjekja e kësaj lënde do t’u mundësojë të njihen në mënyrë më të hollësishme me proceset e debatit formal,
gjegjësisht me stilin parlamentar britanik për debate;

Studime ndëkulturore
Pasi ta kenë përfunduar lëndën, studentët do të mund t’i identifikojnë çështjet globale dhe problemet nga perspektiva
e kulturave të ndryshme, dinamikën e komunikimit në kulturat tjera, ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet vlerave të
tyre dhe ato të kulturave tjera si dhe ngjashmëritë dhe dallimet e praktikave të komunikimit të tyre dhe të kulturave
tjera. Aq më shumë, nga studentët pritet që të bëhen më të vetëdijshëm për stereotipat që shoqëria i ka për kulturat e
ndryshme dhe, si pasojë, më mirë do ta kuptojnë vendin e tyre në komunitetin global. Studentët do të fillojnë të
mendojnë në mënyrë kritike mbi tema rreth etnisë së tyre, identitetin gjinor, klasën, fenë, origjinën kombëtare,
moshën si dhe karakteristika të tjera demografike dhe ndikimin e tyre në procesin e komunikimit. Pas përfundimit të
kursit Studime ndërkulturore studentët do të fitojnë aftësi të të komunikuarit të nevojshme për punën në grupe
përmes pjesëmarrjes së tyre në hulumtime dhe gjithashtu do të fitojnë aftësi për t’i prezantuar këto projekte
kërkimore.

Aftësitë e komunikimit
Lënda është dizajnuar t’u mundësojë studentëve që praktikisht ta zbatojnë komunikimin ndërpersonal. Studentët do
të mësojnë aftësi ndërpersonale siç janë: perceptimi, të dëgjuarit, komunikimi verbal dhe ai jo verbal; do ta ushtrojnë
të folurit publik, si për shembull: organizimin, prezantimin dhe bazat e të shkuarit fjalime publike. Studentët do të
kenë mundësinë të praktikojnë komunikimin në grupe të vogla, duke filluar nga: lidershipi, vetëbesimi dhe të
dëgjuarit. Kursi po ashtu ofron njohuri themelore të nevojshme për ta kuptuar procesin e kërkimit të një vendi pune
nëpërmjet komunikimit me shkrim dhe me gojë, duke shkruar rezyme, letër motivimi dhe duke simuluar intervista.

Excel i avancuar
Qëllimi i lëndës është që t’i informojë studentët me aplikacionin Microsoft Excel dhe duke shfrytëzuar mundësitë që
ofron ky aplikacion të jenë në gjendje të kryejnë detyra të avancuara të cilat janë ngushtë të lidhura me programin
fakultativ të tyre.



Aftësitë të avancuara të TI-së
Qëllimet e lëndës janë: T’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri themelore dhe aftësi në fushën e shkencave
informative dhe t’i njoftojë studentët me mundësitë që ato i ofrojnë; T’i pajisë studentët me njohuri teorike dhe
praktike rreth aplikacioneve të Microsoft Office (Windows, Word, PowerPoint, Excel, Access) dhe t’ju mundësojë që
këto aplikacione edhe t’i aplikojnë në jetën e përditshme; T’u mundësojë studentëve të punojnë projekte praktike
individuale ose në grupe.

Word i avancuar
Qëllimi i kësaj lënde është që t’i pajisë studentët me aftësi të avancuara rreth përdorimit të Word-it dhe PowerPoint-it.
Ky kurs gjithashtu u mundëson studentëve që në mënyrë të pavarur të zbatojnë projekte të ndryshme si dhe detyra të
veçanta komplekse të cilët janë të lidhura me programin e studimeve të tyre.

Google Apps
Qëllimet e lëndës janë: T’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri dhe aftësi të avancuara në fushën e shërbimeve
elektronike (cloud applications); T’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri teorike dhe praktike rreth Google Docs
(G-mail, dokumente, spreadsheets, prezantime, vizatime dhe formulare) dhe t’i aplikojnë ato në jetën e tyre; T’u
mundësojë studentëve të punojnë individualisht ose në grupe në projekte të ndryshme drejtpërdrejt nga web browser-
i.

Access-i i avancuar
Bazat e të dhënave (databases) janë mjete ideale për ndjekjen e vëllimeve të mëdha. Microsoft Access-i është një
mjet mjaft i fuqishëm dhe i popullarizuar i cili përdoret për hartimin dhe zhvillimin e Windows-based databases. Ky
kurs është i dizajnuar për përdorues të rinj të Access-it ku janë të përpunuara funksionet e nevojshme për të punuar
me bazat e të dhënave.

Desktop publikimi 
Qëllimi i kësaj lënde është hartimi dhe përpunimi i grafikave raster dhe vektor përmes programeve kryesore të Adobe
Photoshop dhe Illustrator, si dhe hartimi dhe botimi i materialeve komerciale për shtyp duke përdorur Adope
InDesign.

Publikimi ueb
Zhvillimi i një ueb faqeje qoftë edhe e thjeshtë në përputhje me standardet aktuale kërkon njohuri të gjuhës së
Hypertext Markup (XHTML) dhe Cascading Style Sheets (CSS). Shumë faqe ueb përdorin imazhe qoftë në formë të
banerëve, sustave, logove, fotografive apo skenimeve. Adope Fireworks është ndërtuar si një mjet për të krijuar dhe
manipuluar imazhet e destinuar për ueb dhe për t’iu mundësuar krijuesve që t’i përdorin këto imazhe për të zvogëluar
madhësinë e fajllit. Fireworks gjithashtu ofron një integrim të shkëlqyer me Dreamweaver. Kjo seri ofron një hyrje të
plotë në XHTML, CSS dhe krijimin e grafikës për ueb.

Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi
Lënda Gjuhë shqipe me kulturë shkrimi është një sintezë e rregullave dhe udhëzimeve të cilat janë të parapara për t’i
përmirësuar shkathtësitë e të shprehurit me shkrim dhe me gojë në gjuhën shqipe. Përmirësimi i këtyre shkathtësive,
para së gjithash, parashihet që të realizohet përmes familjarizimit me rregullat drejtshkrimore dhe disa norma
morfologjike e sintaksore të gjuhës shqipe që shihen si të nevojshme që të arrihet përdorimi i drejtë i gjuhës. Më pas,
theks i veçantë i kushtohet motivimit të studentëve për ligjërim të rrjedhshëm, rritjes së vetëdijes për përdorimin e
gjuhës së pastër dhe standarde shqipe. Gjithashtu, hapësirë të veçantë zë edhe nxitja e vullnetit për përmirësim të
procesit të të shkruarit, duke i vetëdijesuar studentët për dallimet e llojeve të teksteve të shkruara, por edhe për
vetëdijen për integritet akademik në punimet serioze kërkimore(plagjiaturën), duke mos lënë pas as përfshirjen e
terminologjisë specifike të fushave të ndryshme në të cilat janë të orientuara studentët. Të gjitha këto tema janë
paraparë që studentëve t’u ofrohen si njësi mësimore të kombinuara, gjegjësisht si rregulla, udhëzime e ushtrime që
plotësohen mes veti.

Gjuha shqipe për qëllime specifike
Lënda ka për qëllim përmirësimin dhe përsosjen e të shprehurit në gjuhën shqipe, qoftë me gojë ose me shkrim. Në
mënyrë të veçantë lënda ka për qëllim të njoftojë studentët me terminologjinë specifike, mundësitë e përdorimit të
saj, me gabimet më të shpeshta në të folurit e përditshëm, por edhe për komunikim në rrethana specifike. Studentët
do të njoftohen me kushtet në të cilat ata rregulla hyn në përdorim , në mënyrë që mund ti përdorin jo vetëm për
detyrat në lidhje me këtë temë, por edhe në karrierën e tyre të ardhshme profesionale.

Të shkruarit akademik në gjuhën angleze
Në këtë lëndë do të zhvillohen shkathtësitë akademike të të shkruarit të studentëve në mënyra të ndryshme.



Studentët do të aftësohen t’i komunikojnë idetë e tyre në mënyrë të qartë, të rrjedhshme dhe efektive që të prodhojnë
një pjesë të shkruar. Gjithashtu, studentët do të njoftohen me rregullat e citimit dhe parafrazimit dhe do të
vetëdijësohen se çka është plagjiatura. Informata kthyese e një pjese të shkruar do të përfshijë vetëkorrigjimin,
korrigjimin e njëri-tjetrit dhe korrigjimin nga ana e mësimdhënësit të përmbajtjes, organizimit dhe gabimeve
gjuhësore gjatë procesit të të shkruarit.

Të shkruarit akademik në gjuhën maqedonase
Pas mbarimit të kësaj lënde, nga studentët pritet që të kenë fituar njohuri të përshtatshme dhe komunikim të
avancuar në gjuhën maqedonase me theks të veçantë në aftësitë e të shkruarit. Pos kësaj, pritet që studentët të
bëhen më të pavarur dhe më të përgjegjshëm. Për më tepër, studentët do të jenë në gjendje t’i përmirësojnë aftësitë
e tyre të të shkruarit në më shumë nivele dhe në këtë mënyrë do të bëhen më të sigurt dhe më kompetentë gjatë të
shkruarit në gjuhën maqedonase. Studentët do të jenë në gjendje që në mënyrë kritike të reflektojnë mbi tema të
ndryshme dhe të japin konkludime. Studentët, gjithashtu, do të zhvillojnë aftësi për shkrim dhe komunikim të
shkëlqyer në gjuhën maqedonase.

Të shkruarit akademik në gjuhën shqipe
Në fund të çdo niveli studentët do të jenë në gjendje të shkruajnë ese dhe punime kërkimore bazuar në rregullat e
mësuara gjatë ligjëratave. Më konkretisht, nga studentët pritet që t’i mësojnë funksionin, strukturën dhe llojet e
ndryshme të paragrafëve, mënyrat se si të zgjedhin tema për punime kërkimore, si të grumbullojnë materiale,
rregullat se si t’i dokumentojnë referencat e të arrijnë deri tek modeli përfundimtar.

Gjuha gjermane (niveli 1-4)
Pas përfundimit të çdo niveli nga studentët pritet që të kenë fituar njohuri të duhura në përputhje me Kornizën
Evropiane të Gjuhëve (të përcaktuara saktësisht në nivele). Përveç kësaj pritet që studentët të bëhen më të pavarur
dhe më të përgjegjshëm ndaj mësimit të gjuhës. Deri në fund të kursit studentët do të jenë në gjendje që në mënyrë
kritike të reflektojnë mbi tema të ndryshme dhe të japin përfundime. Studentët gjithashtu do të jenë në gjendje t’i
shprehin mendimet dhe opinionet e tyre në formë të shkruar dhe gojarisht në gjuhën gjermane."

Mbrojta e ambientit
Qëllimet e lëndës janë: T’i njoftojë studentët me problemet kryesore të mjedisit; T’i njoftojë studentët me rolin e njeriut
si faktor kyç në procesin e ndotjes dhe mbrojtjes së ambientit; T’i njoftojë studentët me ndikimin e ndotësve të
ndryshëm të ambientit në shëndetin e njeriut, veprimtarinë profesionale dhe aftësitë organizuese të faktorit njerëzor;
Krijimi i shprehive pozitive ndaj ambientit dhe ngritja e vetëdijes për një mjedis më të shëndetshëm dhe më të pastër;
Legjislacioni ndërkombëtar dhe kombëtar dhe konventat ndërkombëtare mbi mjedisin; Hyrje në politikat globale
kombëtare dhe ndërkombëtare në fushën e mjedisit; Mjedisi si një kusht për zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik; Roli
i shoqërisë në mbrojtjen e mjedisit; Njoftimi me rreziqet kryesore për një mjedis të shëndetshëm; Njoftimi me
Strategjinë kombëtare të mjedisit në Republikën e Maqedonisë.

Zhvillimi profesional i karrierës
Kjo lëndë ofron mësim praktik të orientuar drejt rezultateve për kërkim. Po ashtu lënda i aftëson di ta fitojnë dhe si ta
mbajnë vendin e punës. Ka për qëllim që studentëve t’u sigurojë aftësi të përshtatshme për vende pune moderne.
Detyrë kryesore do të jetë përpilimi i CV, shkrimi i letrës së interesit/kërkesës, aftësitë për të intervistuar, komunikimi
zyrtar në zyrë (memorandume, e-maile oficiale për mbikëqyrësit, konsumatorët, raporte e të tjerë). Elemente shtesë
që do t’i përfshijë kjo lëndë janë: si të bëhet vetëvlerësimi, si të menaxhohet konflikti midis dy zyrave dhe si të
kërkohet në mënyrë aktive promovimi. Aftësitë e fituara në këtë lëndë do të jene të zbatueshme edhe në procesin e
kërkimit të punës në përgjithësi.

Liritë dhe të drejtat e njeriut
Lufta për të drejtat e njeriut fillon me përpjekjet historike për t'i identifikuar ato. Me kalimin e kohës, korpusi i të
drejtave dhe lirive të njeriut që mbrohen me ligje dhe marrëveshje ndërkombëare është zgjeruar, por kjo nuk do të
thotë se ato respektohen në praktikë. Në fillim, të drejtat e njeriut konsideroheshin si çështje të mbrendshme të
shteteve (sipas parimit te sovranitetit absolut të shtetit) dhe vetëm në kohërat më të reja ato fituan statusin e normave
kogente. Kjo lëndë e studion zhvillimin e doktrinës për të drejtat e njeriut, llojet dhe kategoritë e të drejtave të njeriut
dhe dokumentet kryesore që i rregullojnë dhe që kanë të bëjnë me të drejtat e njeriut. Kjo lëndë ka për qëllim: t’i
njoftojë studentët me konceptin e të drejtave ndërkombëtare të njeriut, me zbatimin e tyre dhe me ndikimin që ato
kanë në formulimin e politikave kombëtare. Kjo do t'i inkurajojë studentët të reflektojnë në mënyrë kritike mbi raportin
mes të drejtës ndërkombëtare dhe të asaj kombëtare, do t'i vetëdijësojë ata për ndryshimet ndërkombëtare në këtë
drejtim dhe për mënyrën si këto të drejta ndikojnë në jetën e njerëzve në botë. Dhe do t’i nxisë që të kontirbuojnë në
përparimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut.



Gjuhë angleze për drejtësi 1
Anglishtja për drejtësi 1 dhe 2 është lëndë semestrale dhe u dedikohet studentëve nga këto programe studimore.
Programi bazohet në përmirësimin dhe përvetësimin e gjuhës angleze në tërësi , përvetësim të një terminologjie të
posacme nga lëndët profesionale të këtyre fushave, zhvillim dhe përmirësim të shktathtësive akademike të të
shkruarit dhe të të lexuarit, si dhe diskutim tekstesh dhe përshkrime nga fusha e juridikut. Materialet që përdoren
rrjedhin nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe tekste nga botues të mëdhenj, si dhe tekste dhe materiale
autentike. Theks i veçantë në lëndën në fjalë i kushtohet terminologjisë profesionale për qëllime komunikimi e cila do
të jetë e zbatueshme gjatë ndërtimit të karierës së studentëve.

Sistemet juridike bashkëkohore në botë  
Me studimin e lëndës Sistemet bashkëkohore juridike në botë studentët do të kenë mundësi: - T’i kuptojnë
ngjajshmëritë dhe dallimet e traditave juridike në botë, sidomos atyre të Evropës kontinentale dhe anglo-saksone
(Common law). - T’i identifikojnë burimet e së drejtës (ligjet, praktikën gjyqësore, shkencën juridike) të sistemeve të
caktuara juridike në botë; - T’i krahasojë zgjidhjet e ndryshme në kuadër të sistemeve më të rëndësishme juridike në
botë; - T’i aplikojë metodat krahasuese të cilat mundësojnë identifikim të karakteristikave themelore të sistemeve
kryesore juridike.

E drejta e pronësisë intelektuale 
Duke ndjekur programin e lëndës, studentët do të fitojnë njohuri mbi bazat e të drejtës së pronësisë intelektuale dhe
llojet e të drejtave dhe bartësve të të drejtave. Studentët përmes ligjëratave do të fitojnë njohuri të nevojshme për të
dalluar artistët (autor, shpikës, krijues) nga bartësit e të drejtave (individët dhe subjektet juridike), por edhe do të
mësojnë se cilat të drejta i takojnë atyre (morale, materiale, etj). Me fitimin e njohurive për të drejtat që i takojnë
bartësve, studentët do të fitojnë njohuri praktike se si kryhet tregtia e të drejtave të pronësisë intelektuale (DPI),
përmes së cilës ata do të kuptojnë rëndësinë dhe vlerën ekonomike të këtyre të drejtave në botë dhe në vendin tonë.
Veçanërisht studentët do të fitojnë njohuri për atë se si transferohen të drejtat, domethënë kontratat për transferimin
e DPI - marrëveshjet për licencim, franshizingungu, transferimi i teknologjisë, kontratat për autorizimin e punës së
autorit, kontratat për të drejtat autoriale nga marrëdhëniet e punës, etj. Si rezultat i njohurive të fituara studentët do të
jenë në gjendje t’i njohin shkeljet e përditshme të IPR (piraterisë dhe falsifikimit). Si një përfundim logjik i kësaj lënde
studentët do të fitojnë njohuri në mbrojtjen e këtyre të drejtave.

E drejta noteriale  
Qëllimi i programit studimor E drejta noteriale është: -T’i aftësojë studentët që në mënyrë të pavarur t’i identifikojnë
dhe në aspekt kritik t’i analizojë nocionet dhe institutet e së drejtës noteriale -Të zhvillojë shkathtësi për përdorimin
në praktikë të njohurive të fituara në lidhje me kryerjen e punëve të caktuara noteriale. -Të hulumtojnë në mënyrë të
pavarur institutet e së drejtës noteriale nga apekti teorik, mënyrat e formësimit të tyre normativ, konkretizimin dhe
aplikimin e tyre në praktik, dhe -Të ndërmarrin veprime të caktuara nga procesi i kryerjes së punëve të caktuara
noetriale.

Zgjidhja alternative e konflikteve  
Çështja e zgjidhjes paqësore të mosmarrëveshjeve është e vjetër sa edhe çështja e ekzistimit të mosmarrëveshjeve
në mës të shteteve. Përpjekjet e para për zgjedhje univerzale të mosmarrëveshjeve janë bërë kah fundi i shekullit të
kaluar - konventa e parë për zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve – Konventa e Hagës për zgjidhje paqësore të
mosmarrëveshjeve. Asamblea e përgjithshme e Ligës së Kombeve miratoi një akt të përgjithshëm në vitin 1929 për
zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare, të cilën Asamblea e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara
e verifikoi në vitin 1949. Organizatat rajonale të pothuajse secilit kontinent i përcaktojnë dhe zhvillojnë sistemet e
veta për zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve, por përsëri shumë konteste ngelin të pazgjidhura, ndërsa viteve të
fundit jemi dëshmitarë të perpjekjeve radikale për zgjidhje të së njejtave duke përdorur forcën – zakonisht jashta
dispozitave të kartës së OKB-së për zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve. Konventa e parë për zgjidhje paqësore
të mosmarrëveshjeve është miratuar në Konferencën paqësore të Hagës në vitin 1899, edhe pse as konventa e parë
as e dyta e vitit 1907 nuk arritën t’i vendosin si të detyrueshme rregullat për zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve.
Disa autorë, mosmarrvëshjet ndërkombëtare i ndajnë në juridike dhe politike. Duke u nisur nga këto pozita,
mosmarrëveshje juridike janë ato të cilat dalin nga veprimtaria e pushteteve ligjëvënëse, gjyqësore dhe ekzekutive,
oraganeve të armatosura ose individëve të cilët jetojnë në territorin e shtetit, ndërsa politike janë ato mosmarrëveshje
të cilat janë rezultat I qëndrimeve dhe interesave të kundërta politike. Kjo nënkupton ndarjen në teori, ndërsa në
praktikë është shumë vështirë të dallohen ato. Çdo kontest e ka anën juridike ashtu siç e ka çdo rast juridik thelbin
politik.

E drejta e librave të tokës 



Programi studimor E drejta e librave të tokës ka për qëllim: - Që studentët të pajisen me njohuri teorike dhe praktike
nga lëmi i regjistrimit të të drejtave të paluajtshmërive, si një sferë shumë e rëndësishme dhe aktuale në sistemin
juridik të Republikës së Maqedonisë; - Që studentët ta zotërojnë teknikën e aplikimit të drejtë të dispozitave ligjore
(lexim dhe interpretim i normave ligjore) nga lëmi i regjistrimit të të drejtave mbi paluajtshmëritë; - Njoftimi me
regjistrimet e të drejtave mbi paluajtshmëritë që ekzistojnë në Republikën e Maqedonisë dhe që kanë veprim
konstitutiv; - Njohja me të drejtën komparative nga kjo lëmi nga vendet e fqinjësisë, së vendeve anëtare të Bashkimit
Evropian, si edhe të të drejtës anglosaksone;

E drejta e konsumatorit  
Qëllimi i lëndës është t’i aftësojë studentët në mënyrë të mëvetësishme të mund t’i shqyrtojnë marrëdhëniet midis
konsumatoreve dhe tregtareve dhe ta kuptojnë rëndësinë e intervenimit të shtetit n krijimin dhe zhvillimin e
vazhdueshëm të detyrimeve për mbrojtjen e konsumatorëve. Qëllimi tjetër i lëndës është studentët ta kuptojnë
ndikimin e të drejtës evropiane dhe të organizatava jo-qeveritare në zhvillimin e legjislacionit për mbrojtjen e
konsumatorëve dhe të zhvillojë tek studentët qasje praktike në gjetjen e zgjidhjes për cenimin e të drejtave të
konsumatorëve.

E drejta bankare  
Lënda ka për qëllim t’i njoftojë studentët me dy fushat kryesore të ligjit bankar: ligjit të statusit bankar dhe ligjit të
kontratës bankare. Kjo lëndë ka për qëllim t’ua shpjegojë studentëve çështjet themelore për bankat dhe shërbimet
bankare; studimin dhe analizimin e legjislacionit lidhur me këto institucione; zhvillimin dhe trendet në banka;
standardet dhe kriteret e sistemit bankar. Përmes kësaj lënde, studentët do të fitojnë njohuri të specializuara në
fushën bankare.

E drejta e sigurimit  
Sigurimi është një nga institucionet shumë të rëndësishme ekonomike e juruidike që kanë ekzistuar dhe që janë
zhvilluar në të gjitha sistemet shoqërore-ekonomike. Lënda jep informacione dhe u mundëson studentëve fitimin e
diturive për institutin e sigurimeve.

Sistemi i mbrojtjes sociale të fëmijëve të mitur  
Mbrojtja dhe të drejtat e fëmijëve, si dhe të drejtat dhe detyrimet e prindërve për planifikimin e familjes dhe të shtetit
dhe njësive të qeverisjes vendore për udhëheqjen e politikës humane popullative.

Përgjegjësia juridike-civile për dëmin e shkaktuar 
Qëllimet kryesore të programit studimor janë: - T’i nxisë studentët që në mënyrë kritike ta analizojnë aplikimin e
rregullave për kompenzim të dëmit; - Të zhvillojë tek studentët qasje praktike në gjetjen e zgjidhjeve për rregullimin e
rasteve praktike nga marrëdhëniet detyrimore që krijohen me shkaktimin e dëmit; - Të kontribojë që studentët ta
kuptojnë ndikimin e zhvillimit të ekonomisë në zhvillimin e të drejtës për kompenzimin e demit; - Të demonstrojnë
shkathtësi për zgjidhjen e rasteve konkrete të shkaktimit të dëmit dhe kompenzimit të tij.

Sociologjia e së drejtës  
Qëllimet e programit të lëndës: - Studentët i identifikojnë informatat dhe njohuritë për mendimin shoqëror mbi të
drejtën; - I kuptojnë konceptet themelore sociale dhe juridike; - Demostrojnë njohje të sociologëve, juristëve,
konceptet, temat, ngjarjet, fenomenet; - Rezonojn se si aplikohen tendencat themelore sociologjike që kanë të bëjnë
me të drejtën ; - Kuptojnë se ç’është shpërshtresim shoqëror, strukturë shoqërore, shtet i të drejtës, sundim i ligjit,
moral dhe norma ligjore; - Të aftë për të debate sociologjike mbi ligjin dhe për analiza themelore mbi nocionet dhe
dukuritë ; - Lexojnë , shkruajnë dhe debatojnë për funksionin shoqëror të së drejtës; - I kritikojnë kundërshtitë
shoqërore dhe pabarazitë; - Bëjnë vlerësimin e dukurive devijante në shoqëri; - Debatojnë dhe shkruajn tekste për
kushtet shoqërore në të cilat implementohet e drejta; - Puna në grupe të vogla; - Prezantojnë tekstet për pabarazinë
në shoqëri dhe drejtësinë sociale;

E drejta turistike  
Qëllimet e programit mësimor: Fitimi i njohurive më të thella të ligjit për rregullimin e turizmit. Theksi kryesor është
vënë në familjarizimin e studentëve me një nivel më të lartë të rregullave ligjore që rregullojnë aktivitetet turistike dhe
mënyrën e rregullimit të marrëdhënieve në mes të subjekteve të përfshira në turizëm. Pas përfundimit me sukses të
lëndës, studentët do të jenë në gjendje të demonstrojnë njohuri të hollësishme të instituteve kyçe juridike të
pranishme në legjislacionin për turizëm, si dhe të demonstrojnë aftësi për analizën e tyre praktike dhe aplikim të
suksesshëm në punën e tyre të përditshme në praktikën e aktiviteteve turistike.

Lufta kundër korrupcionit  
Qëllimet e programit mësimor: Fitimi i njohurive rreth përkufizimit të korrupsionit, manifestimet dhe format e



korrupsionit, karakteristikat e tij kriminologjike, aspektet penale ligjore të këtij krimi lidhur me karakteristikat e
shkelësve dhe sasia e të ardhurave të paligjshme të fituara. Gjithashtu, studentët marrin njohuri rreth instrumenteve
ndërkombëtare dhe Konventave për luftën kundër korrupsionit si dhe parandalimin e këtij lloji të krimit.

E drejta penale mjekësore  
E drejta penale mjekësore është një fushë speciale brenda të drejtës mjekësore si degë e veçantë ligjore në
përgjithësi dhe si disiplinë e ndare e drejtës penale. Shkenca e të drejtës penale mjekësore përbëhet prej pjesës së
përgjithshme dhe pjesës speciale. Pjesa e përgjithshme studion sistemin e të drejtës mjekësore; burimet, metodat
dhe vendin e kësaj të drejte në sistemin social dhe shkencor; mbrojta e të drejtave të pacientit në suaza të së drejtës
penale, etj. Çështjet specifike, aspektet ligjore të llojeve të ndryshme intervenimeve mjekësore u nënshtrohen një
pjese të veçantë të kësaj shkence. Këto janë: ofrimi i kujdesit mjekësor, eutanazia, aborti, ekspertiza mjekësore,
kujdesi mjekësor, transplantimi, gabimet mjekësore, teknologjitë riprodhuese, klonimi, manipulimi gjenetik etj. E
drejta penale mjekësore përfshin çështjen e statusit, të drejtave dhe mënyrën e trajtimit të personave me sëmundje
mendore dhe në përgjithësi, trajtimi i personave të pallogaritshëm, masat e sigurisë, mbrojtja e integritetit fizik dhe
mendor, mbrojtja e së drejtës për jetë, përjashtimi i paligjshmërisë në ndërhyrjet mjekësore, etj

Partitë politike dhe sistemet zgjedhore
Programi mësimor ka për qëllim që studentët të fitojnë njohuri për partitë politike dhe modelet zgjedhore, si dhe për
funksionimin e tyre në jetën reale politike në Republikën e Maqedonisë dhe në BE. Vështrim i posaçëm për sistemin
zgjedhor të RM-së do të kenë gjendjet dhe perspektivat, përkatësisht ndërtimin e modelit të nevojshëm që u
përgjigjet situatave në RM.

E drejta diplomatike dhe konsulare 
Qëllimi i lëndës është njohja me institutet themelore të së drejtës diplomatike dhe konsulare ndërkombëtare përmes
mbulimit të të gjitha aspekteve të vendosjes, mbajtjes dhe frenimit (ndërprerjes/shuarjes) së marrëdhënieve
diplomatike dhe konsulare në nivel bilateral dhe multilateral, në formë të përhershme dhe të përkohshme,
përkatësisht instalimit, funksionimit dhe dhe caktimit të misioneve (bilaterale) speciale, diplomatike dhe konsulare,
d.m.th., misionet e organizatave ndërkombëtare dhe misionet e përhershme në organizatat ndërkombëtare
(multilaterale).

Delikuenca e të miturve 
Kriminaliteti si fenomen negativ dhe i rrezikshëm për shoqërinë manifestohet në forma të ndryshme përgjatë gjithë
historisë së zhvillimit të njerëzimit. Të miturit në të drejtën penale gjithmonë janë trajtuar më ndryshe nga personat e
rritur dhe pozicioni i tyre ligjor gjithmonë ka evoluar në dobinë e tyre. Delikuentët e mitur janë në lidhje të ngushtë
edhe me fenomenet e tjera sociopatologjike, siç janë: narkomania, alkoolizmi dhe prostitucioni, fenomene të cilat sot
pothuajse përhapen në çdo vend të botës, dhe këto fatkeqësisht janë pranishme edhe në Maqedoni. Qëllimi themelor
i këtij planprogrami mësimor është: të zbulohen dhe të evidentohen format e reja të këtij fenomeni kriminal, të
sqarohen shkaqet e pranisë së tyre dhe të propozohen masa për parandalimin dhe ndëshkimin e tyre. Studentët nga
kjo lëndë do të marrin njohuri për delikuencën e të miturve dhe format e manifestimit të tij, gjithashtu do të
përpunohet Ligji për drejtësinë e të miturve në Republikën e Maqedonisë.

Dhuna në familje 
Hulumtimet e dhunës në familje si fenomen i veçantë, kanë rëndësi dhe dimension të veçantë shkencor. Duke
vështruar kategoritë e ndryshme të dhunës familjare, kjo lëndë e aftëson juristin e ardhshëm për ndërtimin e
pasqyrës së qartë për këtë fenomen që është i pranishëm në secilën shoqëri dhe është një nga problemet më të
thella të shoqërisë bashkëkohore. Përmes asaj studentët aftësohen për detektimin e problemeve nga ky lëm dhe
gjejnë zgjidhje nga legjislacioni nacional, për gjetjen e zgjidhjeve të ndryshme dhe aplikimin e më adekuates. Përmes
kësaj lënde studenti do të ketë mundësi të mësojë më shumë për llojet dhe kategoritë e dhunës në familje, si
inkriminohet ajo në legjislacionin nacional dhe konventat ndërkombëtare dhe çfarë ndihme është parashikuar për
viktimat e dhunës së këtillë.

Kriminaliteti i organizuar 
Kriminaliteti i organizuar, si lëndë e re shkencore ka për qëllim studimin e formave, shkaqeve dhe masave për
luftimin e kriminalitetit të organizuar. Qëllimi i këtij programi është studentët të njihen me teoritë e kriminalitetit të
organizuar, organizatat kriminale dhe format e manifestimit të këtij fenomeni. Krahas studimit të faktorëve të cilët
mundësojnë paraqitjen e kriminalitetit të organizuar, hulumtuesit në këtë temë duhet t’i studiojnë edhe masat për
pengimin dhe luftimin e kriminalitetit të organizuar.

Vetadministrimi vendor 
Qëllimet e lëndës: - Fitimi i njohurive për nocionet, fenomenet dhe institucionet e vetadministrimit vendor në RM, në



rajon, si dhe në shtetet anëtare të BE-së dhe në botë; - Fitimi me njohuri konkrete për vetadministrimin vendor si
shkencë aplikative juridike, duke përfshirë dhe analizën krahasimore të gjendjes dhe perspektivave në domenin
rajonal dhe evropian; - Përmes këtij moduli studentët do të aftësohen për dituritë themelore teorike dhe praktike për
organizimin, fushëveprimin, kompetencat, burimet për financimin e vetadministrimit vendor, si dhe për marrëdhëniet
me institucionet qendrore të pushtetit; - Nxitja e mendimit kritik te studentët për problemet themelore të
vetadministrimit vendor në RM dhe në kuandër të BE, me ç’rast do të mbahet llogari për Kartën evropiane të
vetadministrimit vendor; Planprogrami do ta trajtojë materien nga aspekti nacional dhe komparativ, ngase në kushtet
e globalizimit, vetadministrimi vendor nuk mund të kuptohet, po qe se vështrohet vetëm në korniza nacioanle; -
Planprogrami gjithashtu do t’i përfshijë: Kushtetutën e RM-së, Ligjin për vetadministrim vendor, Ligjin për organizimin
territorial, si dhe statutet dhe vendimet e komunave; - Kurt ë përfundojë kursi, studentët do të jenë në gjendje t’i bëjnë
dallimet themelore dhe thelbësore midis institucioneve e vetadministrimit vendor, ndërlidhjen e tyre reciproke dhe
funksionimin e tyre praktik; - T’i bëjnë dallimet e nevojshme teorike e praktike të nocioneve, fenomeneve dhe
instituteve te vetadministrimit vendor; - T’i sqarojnë dhe analizojnë proceset dhe trendet e ndryshme të
vetadministrimit vendor në RM, rajon, BE dhe në botë.

Gjuhë angleze për drejtësi 2
Anglishtja për drejtësi 1 dhe 2 është lëndë semestrale dhe u dedikohet studentëve nga këto programe studimore.
Programi bazohet në përmirësimin dhe përvetësimin e gjuhës angleze në tërësi , përvetësim të një terminologjie të
posacme nga lëndët profesionale të këtyre fushave, zhvillim dhe përmirësim të shktathtësive akademike të të
shkruarit dhe të të lexuarit, si dhe diskutim tekstesh dhe përshkrime nga fusha e juridikut. Materialet që përdoren
rrjedhin nga burime të ndryshme, duke përfshirë edhe tekste nga botues të mëdhenj, si dhe tekste dhe materiale
autentike. Theks i veçantë në lëndën në fjalë i kushtohet terminologjisë profesionale për qëllime komunikimi e cila do
të jetë e zbatueshme gjatë ndërtimit të karierës së studentëve.
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