SYLLABUS i Lëndës
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:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:

Fakulteti Juridik
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Përshkrimi i lëndës
Lënda E Drejta Civile përfshinë tërësinë e
dispozitave juridike-civile me të cilat rregullohen
marrëdhëniet shoqërore të karakterit pasuror ose të
cilat në instancën e fundit marrin karakter pasuror,
por që ekzstojnë në mes personave privat. E drejta
civile – pjesa e përgjithshme, përfshinë trajtimin në
mënyrë bashkëkohore të parimeve të përgjithshme
për marrëdhëniet civile juridike dhe institucionet që
janë të përbashkëta për të gjitha marrëdhëniet
juridike civile.
Qëllimet e lëndës:
Me këtë lëndë tentohen të arrihen njohuritë bazë
dhe të domosdoshme se si konstatohet një e drejtë
subjektive pri vate, kryesisht në rrugë gjyqësore.
Derisa në të drejtën material trajohet çështja e
ekzistimit të së drejtës në të drejtën procedural
trajtohet çështja e realizimit të së drejtës subjektive
private.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Përms të mësuarit të kësaj lënde studentët do të
përfitojnë njohuri të përgjithshme teorikedhe
praktike për jurist të fukusuara në fushen juridike –
civile. Në veçanti ata aftësohen, se cilat janë
marrdhëniet që rregullohen me ligjet e të drejtës
civile, subjektet dhe aftësit e tyre për të hyrë në
mardhënie juridike-civile, raportet juridike civile,
mënyrat se si themlohen, ndryshohen dhe shuhen
raportet juridike, të gjitha këto të konkretizuara dhe
simuluara edhe me raste praktike me studentët.
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Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
Ligjërata
3
1/15
45
Ushtrime teorike/laboratorike
1
1/15
15
Punë praktike
1
1/15
15
Kontaktet me
1
1/15
15
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
4
1/4
16
Kollokfiume,seminare
2
2/2
4
Detyra të shtëpisë
2
1/13
26
Koha e studimit vetanak të
2
1/15
30
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për
2
1/15
30
provim
Koha e kaluar në vlerësim
4
1/1
4
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj
10
1/1
10
Totali

7 ECTS

Total

210

Metodologjia e mësimëdhënies:
Ligjëratat do të zhvillohen duke respektuar format e
avancuara për mësimdhënie. Do të zbatohet
metodologjia interaktive, e cila përfshinë aktivitet si
nga ana e mësimdhënësit ashtu edhe të studentëve.
Metodologjia e ligjërimit do të orientohet në
krijimin e mundësive te studentët për të zotëruar
dhe fituar njohuritë për të drejtën e civile pozitive të
Kosovës. Kjo do të mundësojë edhe zhvillimin e
aftësive kritike për studentët.
Përmes kësaj do të synohet shtjellimi instituteve
juridike në të drejtën civile. Ofrimi i shembujve nga
praktika do të ketë për qëllim arritjen e shkallës së
aftësimit të studentëve për interpretimin e ligjit dhe
krijimin e opinionit ligjor në këtë fushë. Aspektet
komparative nga të drejtat e vendeve të tjera do të
ofrohen nëse është e nevojshme për të bërë
krahasamin e ininstituteve kryesre të kësaj fushe.
Metodat e vlerësimit:
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Obligimet e studentit:








Vijimi i Ligjëratave
Pjesëmarrje ne ushtrime
Pjesëmarrje aktive, diskutimet
Punime seminarike, projekte,
Pjesëmarrje ne teste dhe ushtrime,
Puna individuale dhe grupore ne raste
studimi,
Provimi përfundimtar.

Mënyra e vlerësimit të studentit ( në %):






Vlerësimi i parë: 30%
Vlerësimi i dytë 25%
Detyrat e shtëpisë ose angazhime tjera 10%
Vijimi i rregullt 5%
Provimi final 30%

Ndërtimi i notës:







%
91-100
81-90
71-80
61-70
51-60








Nota
10 (dhjetë
9 ( nëntë)
8 (tetë)
7 (shtatë)
6 (gjashtë)

Literatura
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Luarasi, Tiranë, 2003
 Abdulla Aliu, “Burimet e së drejtës civile në
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 Valentina Kondili, “ E drejta civile I (pjesa e
përgjithshem), Botime Baluka, Tiranë, 2007
Plani i dizejnuar i mësimit:
Java
Ligjerata që do të zhvillohet
Java e parë:

 Hyrje në të drejtën civile

Java e dytë:

 Parimet e së drejtës civile

Java e tretë:

 Burimet e së drejtës civile

Java e katërt:

 Kodifikimet më të rëndësishme të së drejtës cvile
në Botë

Java e pestë:

 Subjektet e së drejtës civile

Java e gjashtë:

 Raportet juridike-civile

Java e shtatë:

 E drejta objektive

Java e tetë:

 E drejta subjektive civile

Java e nëntë:

 Objektet e një marrëdhënie juridike-civile

Java e dhjetë:

 Klasifikimi i të drejtave juridike civile ne absolute
dhe relative

Java e njëmbedhjetë:

 Pasuria (sendet)

Java e dymbëdhjetë:

 Punët juridike

Java e trembëdhjetë:

 Pavlefshmeria e punëve juridike

Java e katërmbëdhjetë:

 Mbrojtja e të drejtave subjektive civile

Java e pesëmbëdhjetë:

 Testi final

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
Studentët duhet të respektojnë rreptësissht normat statutare dhe Kodin e sjelljës dhe
etikës të Universitetit të Prishtinës “Hasan Prishtina”
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