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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 së Veriut.
- Të sigurojë njohuri themelore të koncepcioneve dhe parimeve themelore të së drejtës pozitive të Republikës së
Maqedonisë së Veriut 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 suazave të programeve për shkëmbimin e
studentëve.
- T’u ofrojë një sërë opsionesh, 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 Juridik, 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 RMV 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 RMV-së.
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 së
Veriut 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 e 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-203] [6.0 SETK] Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor 
[3.0 SETK] Gjuhë Shqipe/Maqedonase
[3.0 SETK] Gjuhë Angleze



[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)

Semestri 2

[CLE-201] [6.0 SETK] E Drejta Kushtetuese  
[CLE-204] [6.0 SETK] E drejta Civile - Pjesa e përgjithshme
[CLE1020] [6.0 SETK] E drejta Romake 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
[3.0 SETK] Gjuhë Agleze
[3.0 SETK] Gjuhë Shqipe/Maqedonase

Semestri 3

[CLE2030] [6.0 SETK] E Drejta Administrative 
[CLE025] [6.0 SETK] E Drejta Sendore  
[CLE-403] [6.0 SETK] E Drejta e BE-së 
[6.0 SETK] Gjuhë Angleze për Qëllime Specifike 1
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)

Semestri 4

[CLE-405] [6.0 SETK] E Drejta penale - Pjesa e Përgjithshme 
[CLE-404] [6.0 SETK] E Drejta Ndërkombëtare Publike  
[CLE-402] [6.0 SETK] E Drejta e Detyrimeve  
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore (Gjuhë, Shkathtësi ose Kulturë)
[6.0 SETK] Gjuhë Angleze për Qëllime Specifike 

Semestri 5

[CLE-504] [6.0 SETK] E Drejta Penale - Pjesa e Veçantë
[CLE-302] [6.0 SETK] E Drejta Tregtare  
[CLE024] [6.0 SETK] E Drejta Familjare 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 

Semestri 6

[CLE6010] [6.0 SETK] E drejta Ndërkombëtare Private
[CLE5010] [6.0 SETK] E Drejta Trashigimore 
[CLE4030] [6.0 SETK] E drejta e Punës dhe Sigurimit Social 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore 

Semestri 7

[CLE-704] [6.0 SETK] E Drejta e Kontestimore  
[CLE-503] [6.0 SETK] E Drejta e Procedurës Penale  
[CLE-802] [6.0 SETK] E Drejta Financiare 
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore
[6.0 SETK] Lëndë zgjedhore

Semestri 8

[CLE5020] [6.0 SETK] E Drejta e Procedurës Administrative 
[CLE-805] [6.0 SETK] E Drejta Përmbaruese dhe Jashtëkontestimore  
[CLE-803] [6.0 SETK] Filozofia e së Drejtës 
[CCR6010] [6.0 SETK] E Drejta Ndërkombëtare Penale  
[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.  

Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor 
Qëllimi i lëndës: Qëllimi i lëndës është që të ofrojë njohuritë themelore të shkrimit dhe arsyetimit juridik studentëve të
drejtësisë dhe të kriminalistikës të vitit të parë. Në këtë lëndë, do të fitohen njohuritë e shkrimit dhe arsyetimit juridik,
parimet dhe udhëzimet themelore për të, duke zbatuar metodat e ndryshme të shkrimit juridik, të akteve juridike
normative (rregulloret, ligjet, vendimet, aktgjykimet, kontratat, testamentet, etj) dhe të akteve juridike jonormative
(CV, kërkesa, konkursi, aplikimi, njoftimi, padia, etj). Për studentët e drejtësisë kjo lëndë është më se e nevojshme
që të fitojnë shkathtësitë e shkrimit të duhur juridik, si dhe të arsyetimit të duhur të asaj që e shkruajnë juridikisht,
sepse mjeshtria e të shkruarit juridik është thelbore për ç’do jurist në punën e tij të ardhshme profesionale.

E Drejta Kushtetuese  
Qëllimet e lëndës: - Fitimi i njohurive për nocionet, dukuritë dhe institucionet e së drejtës kushtetuese, si dhe të
institucioneve shtetërore në Republikën e Maqedonisë së Veriut (RMV), 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 RMV, 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 RMV 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 RMV-së, që ka rol kyç në zhvillimin e
demokracisë parlamentare në RMV, 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 të
pushtetit shtetëror në RMV, 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 RMV-së, për vlerat themelore të rendit kushtetues të RMV-së, si dhe për
amendamentet kushtetuese të vitit 2005, në lidhje me reformat e gjyqësore në RMV; - 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 RMV-së në të gjitha aspektet e jetës kushtetuese të vendit, do të thotë të njeriut, qytetarit, shtetit dhe
bashkësive etnike;  

E drejta Civile - Pjesa e përgjithshme
Qëllimi i programit studimor E Drejta Civile – Pjesa e Përgjithshme, është t’i pajisë studentët me njohuri themelore



nga kjo lëmi. Pas përfundimit të semestrit, nga studentët pritet të kenë fituar njohuri teorike mbi nocionet dhe
institutet kryesore të së drejtës civile, si: parimet e të drejtës civile, burimet e të drejtës civile, subjektet dhe zotësinë
e tyre juridike, të veprimit dhe deliktore, marrëdhënien juridiko-civile, punët juridike, etj. Studentët, do të aftësohen të
bëjnë dallimet e duhura teorike dhe praktike të nocioneve dhe dukurive me karakter juridiko-civil në sistemin juridik të
RMV, të veçojnë karakteristikat themelore dhe esenciale të tyre, si dhe të vërejnë rëndësinë dhe funskionimin e tyre
në praktikë. 

E drejta Romake 
Qëllimet e lëndës: - 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 evropiane; - 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 në atë 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 RMV-së; -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 RMV-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 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-së, 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
e të akteve të BE-së, që vetvetiu do t’u mundësonte studimin e mëtejshëm të thelluar të disiplinave juridike më të
speciaalizuara që trajtojnë të drejtën e BE-së.

E Drejta penale - Pjesa e Përgjithshme 
Lënda E Drejta Penale (Pjesa e Përgjithshme), është obligative. Në këtë lëndë studentët do të marrin njohuri
themelore për sistemin e së drejtës penale në RMV.Rëndësi të veçantë, do t’i kushtohet studimit të parimieve të së
drejtës penale, burimeve, veprës penale dhe elementeve të saj, bashkimit të veprave penale, pjesëmarrjen e më
shume personave në kryerjen e veprës penale, sistemit të sanksioneve penale, etj.

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 Penale - Pjesa e Veçantë
E Drejta Peanle - Pjesa e posaçme është sistem i normave ligjore për veprat penale dhe shqiptimin e sanksioneve.
Lënda e së drejtës penale-pjesa e posaçme, është përcaktimi i sjelljeve të njeriut, që do të konsiderohen si vepra
penale, si dhe forma dhe vellimi i reakcionit ndeshkimor për shkeljen e ndalesave të përcaktuara.

E Drejta Tregtare  
Qëllimi i lëndës mësimore është studentët të fitojnë njohuri themelore nga lëmi i së drejtës ndërkombëtare publike.
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 Familjare 
Në lëndën E Drejta Familjare, studentët do të përfitojnë njohuri rreth rregullimit juridik të marrëdhënieve të cilat lindin
mes anëtarëve të familjes në bazë të martesës dhe gjinisë. Theks i veçantë iu jepet institucioneve bazike të të drejtës
familjare: martesa, prindëria, adoptimi, kujdestaria, marrëdhëniet familjare me karakter personal dhe pasurorë,
marrëdhëniet personale-pasurore, bashkësia jashtëmartesore.

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 Trashigimore 
Në lëndën E Drejta Trashëgimore Studentët, do të fitojnë njohuri rreth parimeve themelore të trashëgimisë në
Republikën e Maqedonisë së Veriut, si dhe do të përfitojnë njohuri për institutet themelore trashëgimore - juridike me
të cilët rregullohet trashëgimia në RMV-së. Gjithashtu, nëpërmjet kësaj lënde, në pjesën komparative, studentët do të
mësojnë për institutet trashëgimore-juridike bashkëkohore, e në veçanti për dallimet midis sistemit kontionetal dhe
sistemit Common Law (anglo- sankson).  

E drejta e Punës dhe Sigurimit Social 
Studimi i lëndës E Drejta e Punës dhe e Ddrejta 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 RMV; -
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 e Kontestimore  



Programi studimor E Drejta Kontestimore ka për qëllim që studentëve t’ju mundësojë që të fitojnë njohuri të thelluara
mbi të drejtën kontestimore dhe shkathtësi specifike për zabimin e kësaj të drejte në praktikë. Në kuadër të programit
studimor E Drejta Kontestimore, do të përpunohen aspektet teorike të së drejtës kontestimore, e më pas do të
fokusohemi në zbatimin praktik të normave juridiko-procedurale. Me studimin e këtij programi studentët: do të
aftësohen që pavarësisht të identifikojnë dhe të analizojnë në mënyrë kritike institutet themelore të së drejtës
kontestimore; do të zhvillojnë shkathtësi për zbatimin e njohurive të fituara në praktikë në lidhje me zhvillimin e
procedurës kontestimore; do të munden të hulumtojnë institutet e së drejtës kontestimore në aspektin teorik dhe
mënyrat e formësimit dhe konkretizimit të tyre normativ; do të aftësohen për ndërmarrjen e veprimeve të caktuara
procedurale, veçanërisht do të fitojnë njohuri për të shkruar parashtresa. 

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

E Drejta e Procedurës Administrative 
Qëllimi i lëndës: E Drejta Procedurale Administrative përfshinë dy fusha (pjesë) të veçanta, si: procedurën
administrative dhe konfliktin (kontestin) administrativ, që përbëjnë objektin themelor të studimit të pjesës formale
(procedurale) të së drejtës administrative. Shtjellimi i lëndës iu mundëson studentëve fitimin e njohurive që më lehtë
t’i kuptojnë, shpjegojnë dhe analizojnë çështjet që kanë të bëjnë me nocionet dhe institutet e së drejtës
administrative procedurale. Në pjesën e parë, do të shpjegohet procedimi (veprimi), i organeve të administratës
shtetërore dhe publike në zbatimin e normave juridike-materiale, kur duke aplikuar drejtpërdrejtë dispozitat juridike
në raste konkrete vendosin mbi të drejtat, detyrimet, ose interesat juridike të individëve, të personave juridikë ose të
palëve të tjera. Në pjesën e dytë, do të shpjegohet kontrolli gjyqësor i ligjshmërisë së akteve administrative
përfundimtare –kontrolli i ushtrimit të veprimtarisë administrative dhe i shërbimeve publike.

E Drejta Përmbaruese dhe Jashtëkontestimore  
Qëllimi i lëndës E Drejta Përmbaruese dhe Jokontestimore është: •T’i pajisë studentët me njohuri të thelluara mbi të
drejtën përmbaruese dhe të drejtën jokontestimore, dhe të zhvillojë shkathtësi specifike për zbatimin e tyre në
praktikë. •T’i pajisë studentët me njohuri teorike mbi nocionet dhe institutet kryesore të së drejtës përmbaruese dhe
të drejtës jokontestimore, si: nocionin e procedurës gjyqësore në përgjithësi, llojet e procedurave gjyqësore dhe
raportet ndërmjet tyre, parimet e së drejtës përmbaruese dhe së drejtës jokontestimore, subjektet e procedurës
përmbaruese dhe procedurës jokontestimore, veprimet procedurale dhe afatet për kryerjen e tyre, vendimet në
procedurë përmbaruese dhe në procedurë jokontestimore, mjetet e goditjes së vendimeve, etj. •T’i njoftojë studentët
me korpusin e çështjeve dhe problemeve që lidhen me konceptin e së drejtës përmbaruese dhe jokontestimore, si
edhe me rrugën e zhvillimit historik të institucioneve të tyre. •T’i aftësojë studentët për të njohur dhe analizuar
institutet kryesore të së drejtës përmbaruese dhe jokontestimore në kontekst të referencave legjislative dhe teorike
në komparacion me referencat legjislative dhe teorike evropiane dhe më gjërë; •Ta nxisë mendimin analitik dhe kritik
te studentët lidhur me problemet me të cilët ballafaqohet sot E Drejta Përmbaruese dhe E Drejta Jokontestimore në
Rеpublikën e Maqedonisë së Veriut. •T’i aftësojë studentët për të bërë dallimet teorike dhe praktike të nocioneve dhe
dukurive nga E Drejta Përmbaruese dhe E Drejta Jokontestimore në sistemin juridik të Rеpublikës së Maqedonisë së
Veriut. Të veçojnë karakteristikat themelore dhe esenciale të tyre, si edhe të vërejnë rëndësinë dhe funksionimin e
tyre në praktikë;  

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. 

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 kompetencën dhe rregullsinë e vendimeve gjyqësore relevante ndërkombëtare.

Lëndë zgjedhore

Gjuhë Maqedonase për Fillestarë 1 
Programi për Gjuhën Maqedonase për Fillestarë 1, përfshinë: të lexuarit, të shkruarit, të dëgjuarit dhe të folurit.
Përmes ushtrimeve të veçanta 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 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 
Lënda Gjuhë Maqedonase për Fillestarë 2, përfshinë: 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 Maqedonase Niveli i Mesëm 1 
Lënda Gjuhë Maqedonase – Niveli i Mesëm 1, përfshin: leximin, shkrimin, dëgjimin dhe të folurit nëpërmjet të cilit
studentët: do të pasurojnë fjalorin përmes teksteve të përshtatshme për aktivitetet e përditshme (në një bankë, në
bibliotekë, në ministri, etj.) dhe do te përmirësojne shkathtësite për shkrimin profesional dhe të folurit që janë të
nevojshem për komunikim të qartë dhe efektiv në karrierën e tyre të mëtejshme profesionale. Një theks i veçantë dhe
i vazhdueshëm mbi aktivitetin e përgjithshëm është vendosur në elementet gjuhësorë, domethënë në drejtshkrimin
dhe gramatikën e gjuhës standarde maqedonase. Ekspertët, si një nga elementët kyç për shprehjen e mirë me
shkrim e përcaktojnë përdorimin korrekt të gjuhës.

Gjuhë Maqedonase Niveli i Mesëm 2 
Lënda Gjuhë Maqedonase – Niveli i Mesëm 2, përfshin: leximin, shkrimin, dëgjimin dhe të folurit. Theks i veçantë
vihet në zhvillimin e aftësive të komunikimit të studentëve, ose përdorimin e gjuhës në aktivitetet e përditshme dhe
kontekstin profesional, duke pasuruar fjalorin dhe duke fituar njohuri për strukturën dhe llojet e teksteve profesionale.
Do të perfshihen stile të ndryshme të komunikimit, me qëllim që studentët të krijojnë komunikim të mirë me publikun
përmes teksteve të tyre dhe të tërheqin dhe mbajnë vëmendjen e tyre.

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 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.

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 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.

Gjuhë Angleze Niveli Fillestarë 
Pas përfundimit të kësaj lënde studentët pritet të jenë në nivelin A1, sipas Kornizës së Përbashkët Evropiane dhe të
jenë në gjendje t’i kuptojnë dhe t’i përdorin shprehjet e njohura dhe frazat themelore për plotësimin e nevojave dhe
kërkesave konkrete; të pyesin dhe të përgjigjen në pyetjet rreth identifikimit dhe marrëdhënieve personale; studentët
duhet të jenë në gjendje të prezantojnë veten dhe të tjerët, duke i përdorur përemrat vetor dhe pronor, përshëndetjet,
emërtimin e gjërave në klasë, ta dallojnë numrin njëjës dhe shumës. Studentët, duhet të jenë në gjendje të
përshkruajnë një ditë tipike, të njohin dhe të përdorin struktura të thjeshta gjuhësore për të përshkruar rutinën e tyre
të përditshme; të flasin dhe shkruajnë për jetën e tyre, kohën e lirë; të pyesin dhe përgjigjen për ushqimet dhe pijet.
Studentët, duhet të jenë në gjendje të dinë datat, ta përdorin në mënyrë të përshtatshme fjalorin e tyre lidhur me
muajt e vitit, të bëjnë kërkesa të sjellshme, t’i përshkruajnë vendet, zgjedhin një destinacion dhe të japin udhëzime
dhe të diskutojnë për preferencat e tyre.

Gjuhë Angleze Niveli i Mesëm i Ulët 
Në fund të kësaj lënde studentët pritet të jenë në nivelin A2, sipas Kornizës Evropiane Gjuhësore dhe duhet të jenë
në gjendje t’i kuptojnë dhe t’i përdorin saktësisht shprehjet dhe frazat e duhura të një lloji konkret; të pyesin dhe tu
përgjigjen pyetjeve në lidhje me identitetin personal, të përshkruajnë vende të ndryshme pune, bisedojnë dhe pyesin
për jetën e njerëzve, të përshkruajnë aspektet e punes dhe caktojnë takime. Ata, duhet të jenë në gjendje të flasin
për ngjarjet në të kaluarën, të përshkruajnë vendet, udhëtimet dhe historitë personale; zgjedhin një destinacion dhe
japin udhëzime; të flasin për aktivitetet e përditshme, për obligimet gjate dites. Ata, duhet të jenë në gjendje të flasin
për gjëra dhe punë në shtëpi, të kuptojnë dhe të japin këshilla dhe të shprehin mendimet e tyre; për të diskutuar
preferencat e tyre.

Gjuhë Angleze Niveli i Mesëm 
Në fund të kësaj lënde studentët pritet të jenë në nivelin B1, sipas Kornizës Evropiane për Gjuhë. Ata, duhet të jenë
në gjendje të pyesin dhe t'iu përgjigjen pyetjeve rreth diplomave universitare, shkathtësive dhe situatave të punës; të
ftojnë dhe t’iu përgjigjen ftesave. Studentët, duhet të jenë në gjendje të pyesin, ose të përshkruajnë marrëdhëniet
familjare dhe statusin martesor dhe duhet të jenë në gjendje të njohin dhe përdorin në mënyrë të përshtatshme
fjalorin e lidhur me arsimin e lartë, artin, udhëtimin dhe sportin.

Gjuhë Angleze Niveli i Mesëm i Lartë 
Në fund të kësaj lënde studentët pritet të jenë në nivelin B2, sipas Kornizës Evropiane për Gjuhë; pritet që të jenë
përdorues të pavarur të gjuhës angleze dhe të zbatojnë disa nga funksionet e mëposhtme gjuhësore: të japin
këshilla; të kërkojne dhe t'iu përgjigjen pyetjeve rreth diplomave universitare, aftësive dhe situatave të punës; të
ftojnë dhe t’iu përgjigjeni ftesave, të lexojnë tekste dhe të dëgjojne me hollësi, me qellim që të kuptojnë idene dhe
detajet.

Gjuhë Angleze Niveli i Avancuar 
Pas përfundimit të suksesshëm të lëndës, niveli i aftësisë së nxënësve, duhet të jetë në nivelin C1, sipas Kornizës
Evropiane për Gjuhë. Si rezultat, studentët, duhet të jenë në gjendje, që me sukses të bëjnë prezantimin me gojë, të
marrin pjesë në një forum debati / forum diskutimesh, ku shprehin mendimet dhe argumentet e tyre dhe t'u japin
reagime të tjerëve në mënyrë konstruktive. Përveç kësaj, studentët, duhet të jenë në gjendje të dëgjojnë dhe të
lexojnë për t’i kuptuar detajet dhe të shkruajnë një paragraf argumentues dhe ese që shprehin mendimin e tyre. Ata,



duhet të shkruajnë një paragraf dhe ese për nje problem, si dhe zgjidhjen e tij. Studentet, duhet të jenë në gjendje të
prezantojne dhe paraqesin informacione vizuale në një formë të posterave, apo ne Power Point.

Gjuhë Gjermane
Me përfundimin e lëndës 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 lëndës, 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.

Gjuhë Italiane 
Qëllimi i mësimdhënies është që studentët të njihen me kulturën italiane, civilizimin Italian dhe gjuhën italiane. Ideja
është që studentët të njohin një realitet tjetër, i cili do t’u ndihmoj në formimin e një ego të vetes, po ashtu edhe në
krijimin e një fotografie për veten dhe të ardhmen e tyre. Në përputhje me nivelin (nga A1 deri B2), të cilën studentët
do ta zgjedhin, ose nivelet, që do t’i ndjekin në semestrat që i kanë në dispozicion si një lëndë zgjedhore, materia
thellohet në mënyre progresive. Në nivelin e parë fillohet me të dhënat bazike, si p.sh: drejtshkrimi, shqiptimi,
terminologjia për menaxhimin me situatat e ndryshme gjuhësore të përditshmërisë (prezantimi i vetes, prezantimi i të
tjerëve, orientim në hapësirë dhe kohë, shprehje komunikuese në ndonjë lokal, në restorant, supermarket, në treg),
ndërsa arrihet deri në konstruksione më të ndërlikuara në nivelet në vazhdim, që kanë të bëjnë me dhënien e një
qëndrimi, dëshire, nevoje, sqarimi të ndodhive të shkuara, të folur të ndodhive të ardhshme, etj. Gramatika
prezantohet në mënyrë induktive (nëpërmjet vetëdijesimit nga situatat (audio incizime, video filma, tekste) dhe sjellje
të konkluzioneve), në të cilën rolin kryesor e kanë vetë studentët, me pjesëmarrjen e tyre aktive në ligjërata.

Gjuhë Frenge 
Qëllimi i kësaj lënde është që studentët t’i forcojnë bazat dhe aftësitë gjuhësore, si dhe t’i zhvillojnë katër
kompetencat e komunikimit, veçanërisht në fushat e mëposhtme:të jenë në gjendje të shprehin një mendim, • të jenë
në gjendje t’i shprehin ndjenjat, • ta kuptojnë thelbin e një shprehje, mendimi apo ideje, • të jenë të aftë të
argumentojnë dhe mbrojnë mendimin e tyre. • të gjinden në situata të ndryshme, • të mbajë një fjalim të thjeshtë dhe
koherent, • të rrëfejnë një ngjarje, • të rrëfejnë një ëndërr ose përvojë, • të paraqesin arsyet për një projekt ose ide, •
të komunikojnë në mënyrë spontane.

Liritë dhe të Drejtat e Njeriut 
Qëllimi i lëndës: 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 brendshme
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 se si këto të drejta ndikojnë në jetën e njerëzve në botë. Lënda do t’i nxisë që të
kontirbuojnë në përparimin e mbrojtjes së të drejtave të njeriut.

Teknologjia Reproduktive e Asistuar dhe e Drejta 
Qëllimi i lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim të theksoj faktin se në shoqërinë bashkëkohore, tanimë nuk ekziston një
model universal i familjes dhe prindërisë. Me studimin e lëndës ‘Teknologjia reproduktive e asistuar dhe e drejta’,
studentët do të fitojnë njohuri rreth tekonogjive të reja për reprodukimin artificial, të cilët janë pjesë e politikës
bashkëkohore të natalitetit. Studentët, në detaje do të mësojnë për të gjitha metodat e reja të reprodukimit të qenies
njerëzore, duke përfshirë: insiminimin artificial, in vitro fertilizimi, amësia surrogate, lindja e fëmijës nga një grua me
spermë të donuar, reprodukimi post human, ko-prindëria (bashkëprindëria), ngjizja e fëmijës nga tre persona,
krioprezervimi i gameteve ose embrioneve. Nëpërmjet kësaj lënde, studentët do të njoftohen se ekzistojnë edhe
forma tjera, të cilat shkenca i ofron, por ende konsiderohen procese të ndaluara: klonimi, zgjedhja e gjinisë së
fëmijës, përmirësimi i kapaciteteve fizike, intelektuale të fëmijës së ardhshëm (eugenika), etj. Përmes studimit të
kësaj lënde, pritet nga studentët që ta zhvillojnë mendimin e tyre kritik me anë të debateve për dilemat e shumta
morale, etike dhe juridike lidhur me këto teknoligji të reja për reprodukimin e qenies njerëzore.

Komunikimi Ndërkulturor 
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
lëndës, 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.

Krijimi i Ueb-it
Qellimi i lëndës është zhvillimi i nje ueb faqe të thjeshtë bazuar në standardet aktuale. Kerkon njohuri të gjuhës
Hypertext Markup Language (HTML) dhe Cascading Style Sheets(CSS). Shumica e ueb faqeve pëdorin imazhe në
formë të banerave, logove, imazheve, ose skanimeve. Adobe Fireworks është ndërtuar si një mjet për të krijuar dhe
manipuluar imazhet e dizajnuara për ueb dhe për të lejuar krijuesit të zgjedhin këto imazhe në mënyrë që të
zvogëlojnë madhësinë e skedarit. Fireworks gjithashtu mundëson integrim të shkëlqyer me Dreamweaver. Kjo lëndë
ofron një seri aktivitetesh që mundësojnë një hyrje gjithëpërfshirëse në HTML, CSS dhe krijimin e imazheve për ueb.

Dizajnimi i Mediumeve Digjitale 
Qëllimi i lëndës është të dizajnojë dhe përpunojë grafika raster dhe vektoriale përmes programeve kryesore, siç janë
Adobe Photoshop dhe Illustrator, si dhe projektimin dhe botimin e materialeve komerciale për shtyp, duke përdorur
Adobe In Design.

Shkathtesi të TI për Produktivitetin e Zyrës 
Ky program krijon shkathtësitë që i ndihmojnë studentët ta përmirësojnë produktivitetin e tyre në klasë dhe TI
karrierë. Programi ofron një gamë të gjerë të moduleve që përfshijnë: BAZAT KOMPJUTERIKE - shkathtësitë dhe
konceptet që lidhen me përdorimin e pajisjeve, krijimin dhe menaxhimin e skedarëve, rrjetet dhe sigurinë e të
dhënave. BAZAT E PUNIMIT ONLINE - shkathtësitë dhe konceptet që lidhen me ueb shfletuesit, kërkimin efektiv të
informacionit, komunikimin online dhe me e-mail. PËRPUNIMI I TEKSTIT - shkathtësi për të kryer detyrat e
përditshme që lidhen me krijimin, formatimin dhe përfundimin e dokumenteve të përpunimit të tekstit, siç janë letrat,
CV-të dhe dokumente të tjera. PROGRAMI PËR TABELIM - shkathtësi për të kryer detyra që lidhen me zhvillimin,
formatimin, modifikimin dhe përdorimin e një programi për tabelim (spreadsheet), përdorimin e formulave dhe
funksioneve standarde dhe për të krijuar kompetenca dhe formatimin e grafikëve, ose tabelave. PREZANTIMET -
shkathtësi për të krijuar prezantime standarde profesionale. Për të kryer detyra të tilla si krijimin, formatimin,
modifikimin dhe përgatitjen e prezantimeve duke përdorur skeda të formave të ndryshme për prezantim elektronik
dhe materiale të shtypura. PËRDORIMI BAZAVE TË TË DHËNAVE - shkathtësi për të përdorur bazat e dhënave në
mënyrë efektive. Kuptim të koncepteve kryesore të bazave të të dhënave dhe demonstrim të aftësive për të përdorur
aplikacionet e bazave të dhënave: krijimin dhe modifikimin e tabelave, pyetësorëve, formularëve dhe raporteve, si
dhe përgatitjen e rezultateve të gatshme për shpërndarje. Të mësuarit për të lidhur tabelat dhe për të rifituar dhe
manipuluar informacionin nga një bazë të dhënash duke përdorur mjetet e pyetësorëve dhe të renditjes.

Microsoft Office Access 
Kursi Zyrtar Akademik i Microsoft (MOAC) për Aksesin 2016, ofron përvojën praktike për të rritur aftësitë tuaja
personale të produktivitetit. Ky program, i ndarë në 15 mësime, mbulon të gjitha fushat e produktit që kërkohet për të
kaluar provimin MOS 77-730.

Microsoft Office Excel 
Kursi Zyrtar Akademik i Microsoft (MOAC) për Excel 2016, ofron përvojën praktike për të rritur aftësitë tuaja
personale të produktivitetit. Ky program, i ndarë në 13 mësime, mbulon të gjitha fushat e produktit që kërkohet për të
kaluar provimin MOS 77-727.

Microsoft Office PowerPoint 
Kursi Zyrtar Akademik i Microsoft (MOAC) për PowerPoint 2016, ofron përvojën praktike për të rritur aftësitë tuaja
personale të produktivitetit. Ky program, është i ndarë në 11 burime mësimoredhe mbulon të gjitha fushat e produktit
të kërkuara për të kaluar provimin MOS 77-729.

Microsoft Office Word 
Kursi Zyrtar Akademik i Microsoft (MOAC) për Word 2016, ofron përvojën praktike për të rritur aftësitë tuaja
personale të produktivitetit. Ky program është i ndarë në 11 burime mësimore dhe mbulon të gjitha fushat e produktit
të kërkuara për të kaluar provimin MOS 77-725.

Shkrimi dhe Arsyetimi Ligjor 



Qëllimi i lëndës: Qëllimi i lëndës është që të ofrojë njohuritë themelore të shkrimit dhe arsyetimit juridik studentëve të
drejtësisë dhe të kriminalistikës të vitit të parë. Në këtë lëndë, do të përfitohen njohuritë e shkrimit dhe arsyetimit
juridik, parimet dhe udhëzimet themelore për të, duke zbatuar metodat e ndryshme të shkrimit juridik të akteve
juridike normative (rregulloret, ligjet, vendimet, aktgjykimet, kontratat, testamentet, etj) dhe të akteve juridike
jonormative (CV, kërkesa, konkursi, aplikimi, njoftimi, padia, etj). Për studentët e drejtësisë, kjo lëndë është më se e
nevojshme që të përfitojnë shkathtësitë e shkrimit të duhur juridik, si dhe të arsyetimit të duhur të asaj që e shkruajnë
juridikisht, sepse mjeshtria e të shkruarit juridik është thelbësore për çdo jurist në punën e tij të ardhshme
profesionale.

E drejta e Teknologjisë së Informacionit 
Qëllimi i lëndës: Qëllimi kryesor është që studentët të njihen me mundësitë e aplikimit të teknologjisë së informacionit
dhe komunikimit në profesionin juridik. Studentët, do të njoftohen me bazat e përgjithshme konceptuale të
informatikës juridike. Theks i veçantë është vënë në fitimin e aftësive, përkatësisht njohurive praktike në gjetjen dhe
përdorimin e informacioneve juridike me ndihmën e teknologjive të reja, bazave të të dhënave dhe mjeteve të
kërkimit. Studentët, gjithashtu do të njihen edhe me çështjet themelore të e-qeverisjes, e-tregtisë, e-prokurimit, e-
drejtësisë dhe e-demokracisë.

Zhvillimi Profesional i Karrierës 
Lënda është e dizajnuar që të zhvillojë dhe përmirësojë aftësitë dhe shkathtësitë e studentëve për të kërkuar punë si
dhe të kenë sukses në vendin e tyre të punës. Kjo lëndë përfshin një pako të materialeve, ushtrimeve praktike dhe
përvojë të personave nga praktika me qëllim të përgatitjes sa më të mirë të studentëve për tregun e punës, e cila
është gjithnjë e më shumë konkurrente. Lënda ka për qëllim t’i aftësojë studentët në përpilimin cilësor të CV-së,
letrës së motivimit dhe përgatitjes së tyre për intervistë. Fushat shtesë, që trajtohen në këtë lëndë janë: vetëvlerësimi,
analiza e vendit të punës, përshkrimi i vendit të punës etj. Kështuqë studentët në përfundim të lëndës pajisen me një
portofol dokumentesh, të cilët do t’iu duhen për të aplikuar për punë dhe për të pasur avantazh konkurrues në tregun
e punës.

Terminologjia Administrative dhe Nomoteknika 
Në këtë lëndë, studentët do të fitojnë njohuri themelore në lidhje me disiplinën shkencore të terminologjisë
administrative dhe nomoteknikën, gjegjësisht teknikat e krijimit të projekt-akteve të legjislacionit kombëtar.
Gjithashtu, studentët do të mësojnë teknikat e krijimit të legjislacionit ndërkombëtar, procedurat për miratimin e
akteve ligjore (ligjet, aktet nënligjore) etj.

Zhvillimi i Shkathtësive Sociale 
Në këtë lëndë, studentët do të fitojnë aftësi individuale dhe ndërpersonale, do të krijojnë marrëdhënie pozitive me të
tjerët përmes kuptimit të emocioneve, shpërndarje të dallimeve, zgjidhjes së konflikteve, dhënies ose marrjes së
informatave kthyese në mënyrë konstruktive. Ata bashkëveprojnë me sukses për të arritur konsensus nga palët e
interesuara dhe vendimmarrësit dhe nxisin klimë pozitive të komunikimit brenda mjedisit sfidues të vendit të punës.
Me anë të kësaj lënde ata rriten në krye të efektivitetit të tyre personal, ndihmojnë në zvogëlimin e kostos së
rimëkëmbjes dhe të kostove të trajnimit dhe në mënyrë të konsiderueshme kontribuojnë në rritjen organizative.

Strategjitë për Kërkim të Karrierës 
Lënda është dizajnuar që t’u sjellë beneficione të gjithë studentëve, qoftë atyre që janë në procesin e kërkimit aktiv të
punës, qoftë atyre që tanimë janë të punësuar. Lënda u ndihmon shumë studentëve në lidhje me kalimin e tyre nga
një mjedis akademik në një realitet të punës, ku do të krijohet karriera e tyre. Ky kalim sjell ndryshime, e ndryshimet
sjellin shumë pyetje për të panjohurën që zbulohet. Shpesh këto të panjohura lidhen me mundësitë, rrogën fillestare,
potencialin për të fituar, rrezikun, sigurinë, lokacionin, trajnimin, konsideratat për stilin e të jetuarit, etj. Planifikimi i
karrierës i ngjan një “rrote” me katër mbajtëse, e cila rrotullohet vazhdimisht dhe gjatë lëvizjes mbledh informata të
reja lidhur me karrierën. Informatat e mbledhura përfshijnë të dhëna, të cilat ju ndihmojnë të gjeni përgjigje për
pyetjet e juaja dhe ua lehtëson kalimin e sipërpërmendur.

Kapituj të Zgjedhur në Kompjuteristikë 
Kjo lëndë paraqet një hyrje të gjerë dhe të integruar në konceptet themelore të shkencave kompjuterike. Lënda
mbulon tema, siç janë: historia e llogaritjes; logjika dhe sistemet digjitale; hyrje në arkitekturën kompjuterike,
algoritme të thjeshta, zgjidhje problemesh dhe struktura të të dhënave; hyrje në gjuhët e programimit, sistemet
operative, bazat e të dhënave, rrjetat, inxhinieria e softuerit dhe ueb-it; llojet e aplikacioneve, përfshirë edhe
përshkrimin e disa programeve specifike (procesorë teksti, baza të dhënash, shfletues, etj.); procedimi i të dhënave
tradicionale dhe multimediale.

Ueb-Teknologjitë 



Qëllimi kryesor i lëndës është që t’u japë studentëve njohuri praktike mbi mekanizmat themelorë, shërbimet dhe
protokollet e rrjetit global - Internetit. Lënda ofron mësimin e arkitekturës së përgjithshme të ueb faqeve efikase, bile
dhe të sigurta. Studentët, do të fitojnë njohuri të thella teknike HTML-se (listat, tabelat, figurat, elementet
multimediale dhe formularët), CSS (formatimi, stilet dhe layout-i), si dhe JavaScript (variablat, kushtet, ciklet dhe
funksionet), të rëndësishme ne krijimin e ueb faqeve.

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 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.

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.

Gjuhë 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 t’i njoftojë studentët me terminologjinë specifike, mundësitë e përdorimit të saj,
me përmirësimin e gabimeve më të shpeshta në të folurit e përditshëm, por edhe për komunikim të drejtë në rrethana
specifike. Studentët, do të njoftohen me kushtet në të cilat ata rregulla hyjnë në përdorim, në mënyrë që të njëjtat të
mund t`i përdorin jo vetëm për detyrat në lidhje me këtë temë, por edhe në karrierën e tyre të ardhshme profesionale.

Gramatika e Gjuhës Angleze në Praktikë 
Lënda është kryesisht i destinuar për studentët e nivelit të mesëm dhe të mesëm të lartë, studentët që kanë studiuar
tashmë gramatikën bazë të gjuhës angleze. Ajo përqendrohet në ato struktura që studentët e emëruar duan t’i
përdorin, por që shpesh u shkaktojnë vështirësi. Kursi në fjalë mund të shërbejë si bazë për përsëritje dhe si mjet për
ushtrimin e strukturave të reja. Ndërsa studentët presin dhe kanë nevojë të mësojnë rregullat formale të një gjuhe,
është e rëndësishme që ata të praktikojnë struktura të reja në kontekste të ndryshme në mënyrë që të
internacionalizohen dhe të përvetësohen. Për këtë qëllim, kjo lëndë ofron një numër të mjaftueshëm të ushtrimeve të
kontrolluara dhe komunikative, në mënyrë që studentët të mund të lidhin hendekun midis njohjes së strukturave
gramatikore dhe përdorimit të tyre.

Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim 
Gjuhë Angleze për Bashkëbisedim është lëndë një-semestrale e hartuar për folësit e gjuhës angleze të nivelit të
mesëm dhe më lart. Lënda, do të jetë në dispozicion për studentët në të gjitha semestrat. Anglishtja është një gjuhë
ndërkombëtare, që e lehtëson komunikimin në kontekste të ndryshme në mbarë botën, duke filluar nga takimet e
biznesit dhe transaksionet në bisedat e rastësishme midis miqve dhe ndërveprimeve gjatë udhëtimit. Anglishtja, në
bisedë, do të ndërtojë aftësitë e të dëgjuarit dhe të folurit e studenteve, duke ofruar gramatikë, fjalorin, shqiptimin dhe
praktikën e rrjedhshmërisë së nevojshme për llojet e zakonshme të ndërveprimeve të folura angleze. Ky kurs, do të
mbulojë tema që lidhen me bisedën profesionale, bisedat e rastësishme dhe ndërveprimet e përditshme, duke u
siguruar studentëve besimin e bisedave në një kontekst të ndryshëm. Biseda profesionale, do të përfshijë lloje
formale dhe të sjellshme të fjalimit të përdorura në kontekste të tilla, si takime pune, ose diskutime me kolegët.
Biseda e rastësishme, do të përfshijë praktikën me gjuhën e përdorur gjatë shoqërimit me miqtë, ose familjen dhe
situata të tjera joformale dhe do të përfshijë zhargon dhe fjalim joformal. Ndërveprimet e përditshme, do të përfshijnë
biseda në dyqane, gjatë udhëtimit dhe duke kërkuar ndihmë. Metodat e të mësuarit, do të fokusohen në praktikë dhe
do të përfshijnë aktivitete dëgjimi, dialogë, role , simulime, debate dhe diskutime.



Arsimim Online dhe Digjital
Lënda Arsimimi Online dhe Digjital, është lëndë një-semestrale me 3 orë në javë, e cila ofrohet në studimet
deridiplomike. Lënda është e përpiluar në bazë të nevojave të studentëve dhe në vete ngërthen shkathtësi të
ndryshme të shekullit 21, të cilat janë të lidhura me përdorimin efektiv të teknologjisë. Lënda përmban tri kategori të
shkathtësive të shek 21. Pas mbarimit të lëndës, studentët do të jenë në gjendje të kërkojnë dhe të kenë qasje në
informatat online, duke përdorur vegla të ndryshme digjitale, të vlerësojnë në mënyrë kritike vërtetësinë e materialeve
online dhe të bëjnë dallim mes burimeve të vërteta dhe të rrejshme, të tregojnë mirëkuptim për problemet etike në
kontekstin akademik, të kuptojnë si përdoren citatet në mënyrë të drejtë, të mësojnë si kryhet komunikimi profesional
në mënyrë efikase, t`i kuptojnë gjërat bazike të sigurisë në internet, si dhe aspektet pozitive dhe negative të krijimit të
identitetit online, ta hetojnë shqetësimin-sajber dhe t`i identifikojnë zgjedhjet e mundëshme për zvogëlimin e online
shqetësimeve.

Mbrojtja e Konsumatorëve 
Qëllimi i lëndës: Qëllimi kryesor është që studentët të njihen me kuptimin, burimet, marrëdhëniet me degët e tjera të
së drejtës, subjektet (personat fizik dhe juridik), institucionet ligjore për mbrojtjen e konsumatorit, mbrojtja përmes
zbatimit të përgjegjësisë për shkak të defekteve fizike në artikull, mbrojtja e mangësive ligjore në artikull, mbrojtja e
funksionimit normal saldimi, nëpërmjet përdorimit të rrjeteve administrative nga organet administrative, mbrojtja nga
vendosja e standardeve, mbrojtja përmes masave ligjore, si dhe me procedurat e mbrojtjes së konsumatorit.

E Drejta Tregtare 
Qëllimi i lëndës: Qëllimi kryesor është që studentët të njihen me subjektet e së drejtës tregtare (tregtari, tregtari
individual, shoqëritë tregtare), lidhja e shoqerive tregtare, ndërprerja e shoqerive tregtare (likuidimi dhe falimentimi),
marrëveshjet tregtare, të drejtat e pronësisë industriale, letrat me vlerë.

Dhuna në Familje 
Dhuna në familje është një fenomen shoqëror me përmasa dhe shtrirje të gjerë edhe në shoqërinë bashkëkohore. Ajo
është prezente në të gjitha shtetet e shoqëritë pavarësisht zhvillimit dhe emnacipimit të tyre. Imune ndaj këtij
fenomeni nuk është as vendi ynë e as rajoni në të cilin jetojmë. Andaj, studentët e drejtësisë përmes kësaj lënde
fitojnë njohuri rreth asaj se çfarë është dhuna në familje, format në të cilat manifestohet, rregullimet ligjore në vend,
rajon dhe në sferën ndërkombëtare si dhe mënyrat e parandalimit të saj. Përmes kësaj lënde, studentët në fund të
lëndës do të jenë në gjendje të identifikojnë dhunën në familje, të identifikojnë veprat penale që inkriminohen në
Kodin Penal si dhunë në familje si dhe të zhvillojnë mendim kritik rreth kësaj problematike. Kjo lëndë e aftëson
jurisitin e ardhshëm që gjatë ushtrimit të profesionit të tij si gjykatës, prokuror apo avokat të trajtojë në mënyrë sa më
adekuate çështjet nga kjo sferë që kanë ndjeshmëri të lartë si dhe të ofrojnë ndihmë dhe mbrojtje sa më adekuate
për viktimat e këtyre veprave penale.

Siguria Kompjuterike 
Qëllimi i lëndës: Siguria kompjuterike, do të eksplorojë elementët më të rëndësishëm që e formësojnë fushën e
lëndës në të cilën shfaqen dhe menaxhohen problemet e sigurisë kibernetike. Lënda, do të theksojë se si kornizat
etike, ligjore dhe ekonomike mundësojnë dhe kufizojnë teknologjitë dhe politikat e sigurisë. Ajo do të prezantojë disa
prej makro-elementeve më të rëndësishme (siç janë konsideratat e sigurisë kombëtare dhe interesat e shteteve-
nacionale) si dhe mikro-elementet (siç janë njohuritë e sjelljes në mënyrën se si njerëzit i kuptojnë dhe
bashkëveprojnë me tiparet e sigurisë). Temat specifike përfshijnë hartimin e politikave (në nivel kombëtar,
ndërkombëtar dhe organizativ), kornizat ligjore (duke përfshirë detyrat e sigurisë, çështjet e privatësisë, çështjet e
qasjes në zbatimin e ligjit, sulmet në kompjuter dhe spiunazhin ekonomik/ushtarak), rolet e përdoruesve, qeverisë
dhe industrisë.

Mediat Sociale dhe e Drejta 
Qëllimi i lëndës: Deri në fund të semestrit, studentët në këtë kurs do të jenë në gjendje të: identifikojne të drejtat e
tyre individuale, atyre që i referohen në mënyrë specifike mediave sociale dhe më gjerë; të përshkruajnë mënyrat në
të cilat teknologjitë e reja të komunikimit po zhvillohen dhe vazhdojnë të ndikojnë në rendin tonë juridik dhe atë
botëror;të krijojnë një pasqyrë se si mediat sociale, televizioni, interneti dhe teknologjitë e tjera të komunikimit
ndikojnë në kuptimin e tyre të ligjit dhe të drejtësisë;klasifikimi i çështjeve ligjore që kompanitë e industrive të
ndryshme mund të përballen kur integrojnë mediat sociale në praktikat e tyre të biznesit; të njohin pasojat potenciale
pozitive dhe negative të prezencës së tyre personale në media.

Komunikimi Afarist 
Qëllimi i kësaj lënde është t’i njoftojë studentët me konceptet e komunikimit të biznesit. Kjo lëndë është një përpjekje
për të përmirësuar aftësitë e komunikimit të studentëve me tregues teorikë dhe para së gjithash me demonstrime
praktike të mënyrës së drejtë të komunikimit në një mjedis organizativ me të punësuarit dhe menaxherët, si dhe



mbajtjes së takimeve, intervistimin, se si të përgjigjen gjatë intervistës, negocimit dhe motivimit i të gjithëve në rrethin
tyre.

Lidershipi dhe Zhvillimi Organizativ 
Kjo lëndë ka për qëllim t’i njoftojë studentët me mënyrën se si liderët dhe udhëheqësit i zhvillojnë dhe si i zbatojnë
arritjet e misionit dhe vizionit në një organizatë të dhënë në sektorin publik; zhvillimin e vlerave të nevojshme për
sukses afatgjatë dhe zbatimin e tyre nëpërmjet aktiviteteve dhe shprehive të përshtatshme; si liderët dhe
udhëheqësit janë personalisht të përfshirë në sigurimin, që sistemet e menaxhimit të sigurisë, do të zhvillohen dhe
zbatohen. Gjithashtu i njofton për mënyrën se si organizata e realizon misionin dhe vizionin e saj përmes një
strategjie të qartë të bazuar në pikëpamjet e të gjitha palëve të interesuara, të mbështetur nga të gjitha politikat
relevante, planet, qëllimet dhe proceset.

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. Lënda, 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.

Zhvillimi i të Menduartit Kritik 
Studentët identifikojnë dhe përdorin aftësitë, proceset dhe teknikat e të menduarit kritik që do t'i ndihmojnë ata në
karrierën e tyre dhe në jetën personale. Studentët i zhvillojnë aftësitë e tyre për të hetuar dhe vlerësuar mendimin nga
këndvështrime të ndryshme dhe për të sintetizuar pozicionet e tyre në bazë të dëshmive në dispozicion. Gjithashtu,
studentët praktikojnë teknika që u mundësojnë atyre të maksimalizojnë rezultatet që krijojnë gjatë çdo përvoje të tyre
afatgjate të të nxënit, duke identifikuar, analizuar dhe formuluar zgjidhjet për problemet, kur ato paraqiten. Ata do të
zhvillojnë strategji të të menduarit kritik dhe do t'i zbatojnë ato në lexim, shkrim dhe dëgjim. Studentët, do të zbatojnë
strategjitë e pyetjeve, do të angazhohen në të menduarit reflektues, në zgjidhjen e problemeve dhe në testimin e
argumenteve.

Marrëdhëniet me Publikun dhe Mediat e Reja
Lënda, do të fokusohet në zhvillimin e aftësive komunikuese dhe të teknikave që janë të domosdoshme për
funksionimin efektiv në epokën e globalizimit. Studentët, do të përpunojnë procesin e globalizimit, aspektet sociale,
aspektet politike, ekonomike dhe kulturore të fenomenit modern, si dhe pasojat dhe ndikimet në sferën e
komunikimit, të cilat njëherësh karakterizuan edhe një epokë të postmodernizmit, veçanërisht ndikimin e mediave të
reja sociale, strukturën dhe funksionin e tyre, multilinugalizmin në rrjetet sociale, efektet dhe pasojat në realitetet
moderne të komunikimit në botë.

Anglishtja për Drejtësi 1  
Kjo lëndë ofrohet me qëllim të përmirësimit të katër shkathtësive kryesore të gjuhës, siç janë leximi, shkrimi, dëgjimi
dhe të folurit në fushën specifike të përmbajtjes, si dhe rishikimi dhe avancimi i artikujve dhe fjalorit të përzgjedhur ne
nivel të mesëm dhe të mesëm të lartë në fushën e drejtesise. Kjo lëndë u mundëson studentëve të kuptojnë tekste
më të komplikuara në fushën e përmendur dhe të komunikojnë më rrjedhshëm me kolegët dhe ekspertët në fushën e
drejtësisë. Anglishtja për Drejtesi 1 dhe 2, është për studentët е juridikut. Kjo lëndë fokusohet në zhvillimin e
njohurive gjuhësore në fjalorin e përgjithshëm dhe në lëndët, zhvillimin e aftësive akademike të shkrimit dhe leximit
dhe diskutimin e artikujve nga fusha e së drejtës. Materialet që do të përdoren janë nga burime të ndryshme, duke
përfshirë tekste nga fusha e lartpërmendur, si dhe dokumente dhe tekste autentike. Fokusi kryesor është përdorimi i
fjalorit profesional të lidhur me komunikimin dhe zhvillimin e karrierës së ardhshme të studentëve.

Anglishtja për Drejtësi 2 
Kjo lëndë ofrohet me qëllim të përmirësimit të katër shkathtësive kryesore të gjuhës, siç janë leximi, shkrimi, dëgjimi
dhe të folurit në fushën specifike të përmbajtjes, si dhe rishikimi dhe avancimi i artikujve dhe fjalorit të përzgjedhur ne
nivel të mesëm dhe të mesëm të lartë në fushën e drejtesise. Kjo lëndë u mundëson studentëve të kuptojnë tekste
më të komplikuara në fushën e përmendur dhe të komunikojnë më rrjedhshëm me kolegët dhe ekspertët në fushën e
drejtësisë. Anglishtja për Drejtesi 1 dhe 2, është për studentët е juridikut. Kjo lëndë fokusohet në zhvillimin e
njohurive gjuhësore në fjalorin e përgjithshëm dhe në lëndët, zhvillimin e aftësive akademike të shkrimit dhe leximit
dhe diskutimin e artikujve nga fusha e së drejtës. Materialet që do të përdoren janë nga burime të ndryshme, duke
përfshirë tekste nga fusha e lartpërmendur, si dhe dokumente dhe tekste autentike. Fokusi kryesor është përdorimi i



fjalorit profesional të lidhur me komunikimin dhe zhvillimin e karrierës së ardhshme të 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 u 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 mes të shteteve. Përpjekjet e para për zgjedhje universale 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. Asambleja e Përgjithshme e Ligës së Kombeve miratoi një akt të përgjithshëm në vitin 1929, për
zgjidhje paqësore të mosmarrëveshjeve ndërkombëtare, të cilën Asambleja 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 së Veriut; - 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 së Veriut 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 kompensimin e 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 kompensimin e dëmit; - 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; - Rezonojnë 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 shkruajnë 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 lëndës: 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 lëndës: 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 së 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 së Veriut dhe në BE. Vështrim i posaçëm për
sistemin zgjedhor të RMV-së, do të kenë gjendjet dhe perspektivat, përkatësisht ndërtimin e modelit të nevojshëm që
u përgjigjet situatave në RMV.

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 së Veriut.

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 RMV, 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 RMV dhe në kuandër të BE-së, 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 RMV-së, Ligjin për vetadministrim vendor, Ligjin për
organizimin territorial, si dhe statutet dhe vendimet e komunave; - Kur të përfundojë lënda, 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 RMV, rajon, BE dhe në botë.

E Drejta e Shoqërive Tregëtare 
Të mundësojë, që studentët të njihen me rregullat ligjore për kryerjen e një veprimtarie, mënyrën e organizimit të
subjekteve afariste, kushtet për themelimin dhe regjistrimin e subjekteve afariste dhe tregtarin individual si mënyra e



ndërprerjes së procedurave të likuidimit, falimentimit dhe falimentimit të subjekteve afariste.

E Drejta e Falimentimit 
Qëllimi i lëndës: Falimentimi dhe procedura e falimentimit mbulon të gjitha aspektet e falimentimit, si nga aspekti
matrial dhe nga aspekti formal, nga shkaqet e fillimit të procedurës së falimentimit, mënyrat e fillimit, rrjedhën e
procedurës, ndarjen e pasurisë së falimentimit, planin e falimentimit, përfundimin si dhe falimentimi me element të
huaj.

E Drejta Familjare Evropiane 
Qëllimi i lëndës E Drejta Familjare Evropiane është që fokusin e studimit ta orientoj në ndryshimet që kanë pësuar
disa instituciоnе të së drejtës familjare evropiane, koncepte këto që janë pjesë e reformave edhe të të drejtës
familjare të sistemit juridik të RMV-së:barazia e fëmijëve jashtëmartesorë me fëmijët martesorë; rritja e numrit të
shkurorëzimeve; rregullimi juridik i bashkësisë jashtëmartesore; martesa në formë të partneriteteve të regjistruara;
familja e themeluar nga personat e të njejtës gjini; çështjet pronësore të çifteve nga martesat/partneritetet me
element të huaj, orientimi i fokusit të të drejtës familjare kah e drejta prindërore; Prindëria që themelohet me anë të
teknologjive të reja artificiale reproduktive si dhe nevoja që linden për vërtetimin/kundërshtimin e amësisë ose
atësisë; e drejta e fëmijës së adoptuar ose fëmijës së ngjizur me qelizat reproduktive të donuara për të njohur
prejardhjen e tij biologjike dhe identitetin e tij gjenetik vis-à-vis të drejtës në anonimitetin e donorit; të drejtat e
fëmijëve në marrëdhëniet familjare me theks të veçantë të drejtat e garantuara me Konventën për të drejtat e
fëmijëve; ushtrimi i përbashkët i të drejtës prindërore pas shkurorëzimit të martesës; e drejta e fëmijës që të shpreh
mendimin e tij për të gjitha çështjet familjare kur vendoset për interesat e tij dhe e drejta që të ndëgjohet mendimi I tij
në procedurat gjyqësore dhe administrative në të cilat vendoset për interesat e tij/saj. Në kuadër të kësaj lënde,
pjesë e veçantë i kushtohet rolit dhe rëndësisë të Komisionit Evropian për të drejtën familjare në drejtim të
harmonizimit dhe unifikimit të të drejtës familjare në Evropë. Në këtë drejtim, në veçanti analizohen parimet e të
drejtës familjare evropiane si dhe raportet e shteteve evropiane lidhur me: shkurorëzimin (alimentacionin), raportet
lidhur me përgjegjësinë prindërore, marrëdhëniet pronësore-juridike, partneritetet joformale, dhe do të bëhen
krahasime midis këtyre instituteve me të drejtën familjare pozitive.

Teknologjitë e Reja Reproduktive dhe e Drejta Prindërore  
Kjo lëndë ka për qëllim të theksoj faktin se në, shoqërinë bashkëkohore, tanimë nuk ekziston një model universal i
familjes dhe prindërisë. Me studimin e lëndës ‘Teknologjitë e Rejat Reproduktive dhe E Drejta Prindërore’, studentët
do të mësojnë rreth tekonogjive të reja për reprodukimin artificial, të cilët janë pjesë e politikës bashkëkohore të
natalitetit. Studentët në detaje, do të mësojnë për të gjitha metodat e reja të reprodukimit të qenies njerëzore duke
përfshirë: insiminimi artificial, in vitro fertilizimi, amësia surrogate, lindja e fëmijës nga një grua me spermë të donuar,
reprodukimi post human, ko-prindëria (bashkëprindëria), ngjizja e fëmijës nga tre persona, krioprezervimi i
gameteve, ose embrioneve. Përmes studimit të kësaj lënde, pritet nga studentët që të zhvillojnë mendimin e tyre
kritik me anë të debateve për dilemat e shumta morale, etike dhe juridike lidhur me këto teknologji të reja për
reprodukimin e qenies njerëzore. Studentët përmes shembujve të ndryshëm, do të mësojnë se përderisa lindja e një
fëmije në të kaluarën është realizuar përmes një procesi biologjik, tani me avansimin e teknologjisë dhe
biomedicinës, lindja e fëmijës është bërë një process i planifikuar. Prindëria e planifikuar dhe përgjegjësia prindërore,
janë koncepte bashkëkohore të cilat promovohen nga shumë dokumente ndërkombëtare si dhe legjislacione
familjare bashkëkohore. Gjithashtu në këtë lëndë, studentët do të mësojnë për metodat e shumta të fertilizimit
artificial dhe të cilat aplikohen në shumë vende perëndimore, me çka këto shtete themelimin e familjes e trajtojnë si
zgjedhje personale të një individi/partnerëve.

Konstitucionalizmi dhe të Drejtat e Njeriut 
Qëllimi i kësaj lënde është të përpunojë aspektet teorike dhe praktike të të drejtave të njeriut. Programi i lëndës
synon të analizojë idetë e të drejtave të njeriut, teoritë e të drejtave të njeriut, klasifikimin e të drejtave të njeriut dhe
kuadrin juridik për çdo të drejtë të posaçme njerëzore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Theks i veçantë i
kushtohet tek: e drejta për jetë, e drejta për liri, integriteti i personalitetit njerëzor, e drejta për mbrojtje, e drejta për
gjykim të drejtë, e drejta për sigurinë ligjore, e drejta për privatësi, e drejta për ankesë , liria e mendimit dhe bindjes,
liria e shoqërimit, liria e tubimit publik, e drejta e votimit, e drejta për pronë, liria e punës dhe e drejta e punës, e drejta
për arsim, etj. Analiza akademike e mekanizmave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, gjithashtu, do t'i sigurohen
Gjykatës Kushtetuese, gjykatave të rregullta në RMV, si dhe Gjykatës Evropiane për të Drejtat e Njeriut në
Strasburg. Qëllimi i kësaj lënde është të mundësojë që studentët të fitojnë njohuri të thella në fushën e të drejtave të
njeriut dhe të aplikojnë këto njohuri në praktikë, si dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre analitike dhe kritike, duke shpjeguar
në të njëjtën kohë aspektet teorike të të drejtave të njeriut dhe zbatimin e tyre në praktikë, dhe në veçanti: -
Tëkuptojnë konceptin e të drejtave të njeriut; -Të kuptojnë klasifikimin e të drejtave të njeriut: liritë dhe të drejtat
civile, liritë dhe të drejtat politike, si dhe të drejtat kulturore, ekonomike dhe sociale; - Të fitojë njohuri për përmbajtjen
e të drejtave specifike të njeriut; - Të aplikojnë njohuritë e fituara në situata specifike të gëzimit ose shkeljes së të



drejtave të njeriut, dhe -Ata mund të bëjnë një analizë kritike të situatës me të drejtat e njeriut në Republikën e
Maqedonisë së Veriut dhe krahasimisht në BE, Këshillin Evropian, si dhe me vendet e tjera.

Hyrje në të Drejtën Amerikane 
Qëllimi kryesor i lëndës është të ofrojë një pasqyrë të përgjithshme të sistemit juridik amerikan. Studenti, duhet të jetë
në gjendje të kuptojë parimet dhe institutet juridike mbi të cilat mbështetet e drejta amerikane, të dijë se si është
strukturuar rendi juridik amerikan, si gjykojnë juristët amerikanë, si dhe studiohet e drejta në universitetet amerikane.
Kjo lëndë synon të nxisë vetëdijen kritike për përmbajtjen dhe vlerat mbi të cilat bazohet rendi juridik amerikan.

Historia Nacionale e së Drejtës 
Përmes kësaj lënde zgjedhore studentëve u mundësohet të njohin zhvillimin e së drejtës shqiptare dhe maqedonase
duke përfshirë institutet më të rëndësishme juridike dhe karakteristikat e tyre kryesore në kontekstin historik. Studimi
i këtyre instituteve fillon në periudhën antike dhe vazhdon edhe sot e kësaj dite. Sa i përket së drejtës, do të
analizohen tema të tilla si: sistemet juridike që janë zbatuar në këto territore, zhvillimi i degëve të së drejtës, duke
përfshirë të drejtën familjare, trashëgimore, sendore dhe penale. Një pjesë e rëndësishme e kësaj lënde është edhe
analiza e instituteve juridike të së drejtës zakonore si monument i madh juridik dhe një pjesë e rëndësishme e
trashëgimisë kulturore, e cila është zbatuar paralelisht me të drejtën pozitive. Nga studentët pritet: • Të kenë njohuri
themelore rreth zhvillimit historik të së drejtës shqiptare dhe asaj maqedonase; • T’i identifikojnë institutet më të
rëndësishme të së drejtës civile dhe penale, burimet dhe llojet e së drejtës; • Të fitojnë njohuri solide për të drejtën
zakonore dhe institutet e saj; • Të interpretojë lidhjen shkak-pasojë të preceseve, fenomeneve dhe ngjarjeve gjatë
zhvillimit të së drejtës.

E Drejta Ndërkombëtare Humanitare 
Në kuadër të kësaj lënde studiohen institutet themelore të së drejtës ndërkombëtare në konfliktet e armatosura, ku
përfshihen edhe konfliktet e brendshme të armatosura dhe të ashtuquajturat luftëra civile. Theksi, do të vendoset në
burimet e kësaj të drejte, pra në të ashtuquajturat Konventa të Gjenevës të së Drejtës Ndërkombëtare Humanitare
dhe Protokolet shtesë, por edhe të gjitha institutet tjera të së drejtës së luftës, si dhe mënyrat për përfundimin e
konflikteve. Në kushtet e zhvillimit jashtëzakonisht të shpejtë të kësaj disipline në drejtim të përfshirjes të konflikteve
të shumta të brendshme dhe rregullimin e tyre juridik nga aspekti humanitar, theks i veçantë do t’u vihet edhe
konflikteve e brendshme të armatosura.

E Drejta Ndërkombëtare e Mjedisit Jetësor
Qëllimi i kësaj lënde është që t’u mundësojë studentëve të fitojnë njohuri të avancuara për të drejtat mjedisore, duke
filluar nga korniza ligjore ndërkombëtare e deri te ajo kombëtare. Studentët, gjithashtu, do të njoftohen më gjerësisht
me legjislacionin ndërkombëtar, me standardet dhe normat që duhet të zbatohen nga fusha e mjedisit jetësor. E
drejta mjedisore, pra, do të mësohet si një disiplinë akademike, pastaj me perspektivat e saj, me problemet
konceptuale teorike dhe praktike dhe me problemet me të cilat ballafaqohemi gjatë procesit të implementimit të së
drejtës mjedisore. E gjithë kjo bëhet me qëllim të përfitimit të njohurive sa më të avancuara mbi të drejtën mjedisore.

Hyrje në Kriminalistikë 
Kriminalistika konsiston në zbulimin, sqarimin dhe të provuarit e veprave penale, zbulimin dhe identifikimin e
kryerësve të veprave penale, si dhe në parandalimin e kriminalitetit. Qëllimi kryesor i kësaj lënde është që studentëve
të Fakultetit të drejtësisë të ju ofrojë njohuri të përgjithshme pikërisht mbi zbulimin, hetimin dhe sqarimin e veprave
penale, teknikën dhe taktikën kriminalistike për zbulimin dhe identifikimin edhe të kryerësve të veprave penale e
kështu me radhë. Gjithashtu, në kuadër të kësaj lënde studentët, do të përgatiten dhe aftësohen që të përdorin mjetet
dhe metodat kriminalistike për të arritur qëllimet e lartëshënuara dhe me këtë në mënyrë të përgjithshme, do të
formësoheshin njohuritë e tyre nga lëmia penalo-juridike е kriminalistike. Është e domosdoshme, që një jurisit i ri,
nesër në profesionin e gjykatësit, prokurorit, avokatit etj., të ketë njohuri edhe nga lënda e kriminalistikës në mënyrë
që sa më mirë dhe më adekuate ta kryejë punën e tij.

E drejta e Ekzekutimit të Sanksioneve Penale 
Qëllimi i kësaj lënde është që studentët të fitojnë njohuri teorike dhe praktike lidhur me çështjet mbi ekzekutimin e
sanksioneve penale të rregulluara me Ligjin mbi ekzekutimin e sanksioneve penale të vendit tonë dhe më gjërë.
Studiohet objekti i Penologjisë dhe institucioneve kryesore penologjike, ndikimi i faktorëve të ndryshëm në
ekzekutimin e sanksioneve penale, trajtimet penologjike lidhur me dënimet e shqiptuara për veprat penale dhe
identifikimi e analizimi i çështjeve bashkëkohore penologjike.
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