SYLLABUS
Të dhëna bazike të lëndës
Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi - ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Fakulteti i Turizmit dhe Ambientit
E Drejta në Turizëm dhe Hoteleri
Bachelor
Obligative
I
3
5
Prof. Ass. Dr. Idriz Kovaçi
idriz.kovaci@ushaf.net
Kjo lëndë do t’i njoftoj studentët me anën juridike 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 vënë në
pah edhe burimet juridike-formale tradicionale dhe
ato bashkëkohore. Kontratat, kuptimi, format, llojet
dhe lidhjet e tyre zënë vend qendror. Gjithashtu,
aspektet e subjekteve fizike dhe juridike, formësimi,
llojet dhe baza juridike e funksionimit të tyre
trajtohet duke e krahasuar me degë të tjera të
ekonomisë. Përqendrimi 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.
Objektiv i këtij moduli është t’u ofroj studentëve
njohuri dhe aftësi që mund t’i aplikojnë në punë si
dhe njohuri bazike të marrëdhënieve ndërbiznesore
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.
Kjo lëndë do t’i përgatis studentët që t’i mësojnë
rregullat ligjore të aplikueshme në Kosovë dhe në
nivel ndërkombëtar. Rezultat që priten nga
studentët pas përfundimit të suksesshëm të kësaj
lënde janë:
 Kuptimi i natyrës së çështjeve juridike me të cilat
ballafaqohen biznesmenët;
 Kuptimi i elementeve bazike të marrëdhënieve
ndër-biznesore juridike;
 Kuptimi i metodave për identifikimin paraprak të
problemeve të mundshme juridike në ambientin
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biznesor në vend dhe atë ndërkombëtar;
 Zgjidhja 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
Gjithsej
Ligjërata
2
15
30
Ushtrime teorike/laboratorike
1
15
15
Punë praktike
Kontaktet me
2
4
8
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
3
6
Kolokuiume,seminare
2
2
4
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të
3
15
45
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për
5
3
15
provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste,
2
2
2
kuiz, provim final)
Projektet, prezantimet ,etj.
Totali

125

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjërata dhe ushtrime të kombinuara me raste të
studimit dhe diskutime në klasë.

Metodat e vlerësimit:

Kolokviumi i parë: 0-30%
Kolokviumi i dytë: 0-30%
Ushtrimet, seminarët: 0-20%
Hulumtimet shkencore: 0-10%
Interaktiviteti: 0-10%
Provimi përfundimtar: 100%
Provimi final është vlerësuar me 100% të notës.
Provimi përbëhet prej pyetjeve me përgjigje të
mundshme, pyetjeve të hapura, dhe një rast të
studimit.

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:

1. Prof.Dr. Armand Krasniqi, E drejta në turizëm
2013 Pejë
 Mazllum Baraliu, “E Drjeta Biznesore”,
Prishtinë, 2010.
 Prof. Dr. Riza Smaka, “E drejta Biznesore”,
UMI, Prishtinë, 2009.
 Henry Chessman, “Business Law”, 8th
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Edition, New Jersey.
Eilis Ferran, “Company Law and Corporate
Finance”,OUP Oxford, 1999.Robert W.
Emerson, J.D., “
Business Law”, Sixth Edition, Business
Review Books, 2015.

Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Java e parë:
Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:
Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Hyrje në të drejtën biznesore
Konceptet kryesore dhe terminologjia juridike
Shteti, nocioni, përkufizimet, karakteristikat dhe rëndësia e tij
Burimet e së drejtës
Parimet themelore të së drejtës biznesore
Subjektet e së drejtës biznesore
Llojet e organizatave biznesore në Kosovë
Kolokviumi I, vlerësimi i pjesës së parë
E drejta e garimit dhe konkurrencës në treg
Pronësia intelektuale dhe e drejta e pronësisë intelektuale
Letrat me vlerë
Çeku si lloj i letrës me vlerë
E Drejta e Detyrimeve
Kontratat
Studim rastesh
Kolokviumi II, vlerësimi për pjesën e dytë

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Vijueshmëria e rregullt, mbajtja e qetësisë dhe angazhimi aktiv në dialog gjatë
ligjëratave dhe ushtrimeve është e obligueshme.
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