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SYLLABUS 
 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteiti i Turizmit dhe Ambientit 

Titulli i lëndës: E drejta në Turizem 

Niveli: Bachelor 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: I 

Numri i orëve në javë: 4 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni:  

Mësimëdhënësi i lëndës: Idriz Kovaci 

Detajet kontaktuese:  idriz.kovaci@ushaf.net  

  

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë do t’i njoftojë studentët me anen jurudike 
të biznesit. Disa nga temat më të rëndësishme janë 
kontratat, zgjidhja e mosmarrëveshjeve, organizimi 
i njësive biznesore dhe rregullat juridike në biznesin 
ndërkombëtar. Në këtë funksion kursi trajton 
aspektet historike–juridke duke i qitur në pah edhe 
burimet juridike –formale tradicionale dhe ato 
bashkëkohore. Kontratat, kuptimi, format, llojet 
dhe lidhjet e tyre zënë vend qendror. Gjithashtu, 
aspeket e subjekteve fizike dhe juridike, forësimi, 
llojet dhe baza juridike e funksionimit të tyre 
trajtohet duke e krahasuar me degë të tjera të 
ekonomisë.  Përqëndrimi kryesor do të jetë në 
zhvillimin e aftësive analitike të studentëve që t’i 
njohin dhe parashohin problemet juridike para se 
ato të paraqiten, me qëllim që t’ju shmangen atyre 
paraprakisht. 

Qëllimet e lëndës: Objektiv i këtij moduli është për të pajisur studentët 
me njohuri dhe aftësi për aplikimin e njohurive në 
punë dhe për të pajisur studentët me njohuri bazike 
të marrëdhënjeve ndër-biznesore juridike. Ajo 
gjithashtu udhëzon studentët se si të organizojnë 
një hulumtim apo studim, po ashtu, si dhe realitetin 
e të bërit një kërkim, duke theksuar vështirësitë që 
janë hasur më shpesh 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të këtij moduli, studenti do të jenë në 
gjendje të: 
- kuptoj natyrën e çështjeve juridike me të cilat 

ballafaqohen biznismenët;  
- zhvilloj elementet bazike të marrëdhënieve ndër-
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biznesore juridike;  

- aplikoj metodat për identifikimin paraprak të 
problemeve të mundsh4e juridike në ambientin 
biznesor në vend dhe ndërkombëtarisht dhe 

zgjidhjen e problemeve potenciale në favor të tyre. 

 

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё 
nxёnit tё studentit) 

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 4 15 60 

Punë praktike       

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

2 1 2 

Ushtrime  në teren       

Kollokfiume,seminare  2  2  4 

Detyra të  shtëpisë       

Koha e studimit vetanak të 
studentit (në bibliotekë ose në 
shtëpi) 

4 15 60 

Përgaditja përfundimtare për 
provim 

4 1 4 

Koha e kaluar në vlerësim 
(teste,kuiz,provim final) 

3  2 6 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

7 2 14 

Totali  
 

  150 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Ligjerata dhe ushtrime të kombinuara me raste te 
studimit dhe diskutime në klasë 

  

Metodat e vlerësimit: Provim final i vlerësuar me 100% të notës. Provimi 
përbëhet prej pyetjeve me përgjigje të mundshme, 
pyetje të hapura, dhe një rast të studimit.  

Literatura  

Literatura bazë:   1. Baraliu M. 9-4 in Business, Prishtina, 2010. 

Literatura shtesë:   2.  Ferran. E., Company Law, Oxford, UP,1999 2.  
3. Prof.Dr.Riza Smaka, the right business UMI, 

Pristina, 2009, p. 505 follows: DB&with all the 
data on the sites were treated topics. 

4. Henry Chessman, Contemporary Business Law, 
PH, USR., New Jersey, 07458 4. 

5.  EU Business Law, Fifth Edition,Amsterdam, 
2002 Dr. Robert & HardwickeBusiness Law,  B. 
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Education Series, Inc., USA, 98765,2002 

 
 

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë 
ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme.  

 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: Hyrje në të Drejten Biznesore. Konceptet kryesore dhe 
terminologjia Juridike. 
Baraliu, 2010, Kapitulli 1. 

Java e dytë: Shteti, Nocioni, Përkufizimet, Karakteristikat dhe Rëndesia 
e tij. 
Baraliu, 2010, Kapitulli 1. 

Java e tretë: Burimet e së drejtës.  
Baraliu, 2010, Kapitulli 2. 

Java e katërt: Parimet themelore të se Drejtes Biznesore  
Baraliu, 2010, Kapitulli 3. 

Java e pestë:   Subjektet e se Drejtes Biznesore.   
Baraliu, 2010, Kapitulli 4. 

Java e gjashtë: Llojet e organizatave biznesore në Kosovë. 
Baraliu, 2010, Kapitulli 5. 

Java e shtatë:   Kollekviumi I, vlerësimi i pjesës së parë 

Java e tetë:   E drejta e garimit dhe konkurrencës në treg. 
Baraliu, 2010, Kapitulli 6. 

Java e nëntë:   Pronësia intelektuale dhe e drejta e pronësisë intelektuale. 
Baraliu, 2010, Kapitulli 7. 

Java e dhjetë: Letrat me vlerë. 
Baraliu, 2010, Kapitulli 8. 

Java e njëmbedhjetë: Ceku si lloj i letrës me vlerë. 
Baraliu, 2010, Kapitulli 8. 

Java e dymbëdhjetë:   E Drejta e Detyrimeve 
Baraliu, 2010, Kapitulli 9. 

Java e trembëdhjetë:     Kontratat  
Baraliu, 2010, Kapitulli 10. 

Java e katërmbëdhjetë:   Studim Rastesh 

Java e pesëmbëdhjetë:    Kollekviumi II, vlerësimi për pjesën e dytë 


