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
Mjekësia Ligjore
Bachelor
Zgjedhore
3
2
5
Prof.Assoc.Dr.Naim Haliti
naim.haliti@uni-pr.edu

Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Mjekësia Ligjore është shkencë e veqant në mesin e
shkencave mjekësore, e cila organeve të hetimit,
gjykatave dhe prokurorive, u ndihmon në aplikimin
e njohurive me karakter mjekësor dhe biologjikë, si
dhe në parandalimin e krimit kundër njerzimit, si në
zbulimin e tijë.
Synim kryesorë zbulimin, ruajtjen dhe mbrojtjen e
të vërtetës në dobi të të drejtave të njeriut dhe
ruajtjen e qetësisë e të rregullit midis njerëzve,
sigurimin dhe respektimin e detyrimeve e të
drejtave ligjore të shtetasve në mënyrë të nyejt
karshi shoqërisë etj.
Nga ana tjetër synimi i mjekësisë ligjore është
sigurimi i shëndetit për të gjithë, mbrojtja dhe lufta
kundër sëmundjeve, traumave etj., gjithë për një
jetëgjatësi të shëndetshme e të lumtur të njeriut.

Rezultatet e pritura të nxënies:
Studenti do të fitojë njohuri rreth:
- thelbit të përcaktimit të shkakut të vdekjes,
- mjetit,
- mekanizmit dhe
- karakterin e vdekjes.

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike

Orë

Ditë/javë

Gjithësej
25

1

Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgaditja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)
Projektet,prezentimet ,etj

5

Totali

30

Metodologjia e mësimëdhënies:
Mësimi do të mbahet në formë të ligjëratave,
seminareve, punës private, dhe ushtrimeve
praktike. Studentët do të furnizohen me material
nga secila ligjëratë në formë elektronike.
Ata do të inkurajohen të përgatisin prezantime të
shkurtëra në diskusione dhe në debate.
Do të jepet mundësia e mësimit të bazuar në një
problem-“PBL”, ashtuqë studenti të inkuadrohet
më shumë në diskutim.

Metodat e vlerësimit:

Literatura
Literatura bazë:
Literatura shtesë:
Plani i dizejnuar i mësimit:

Vlerësimi individual i pjesëmarrjes aktive në debate
dhe diskutime gjatë gjithë semestrit.
Vlerësimi individual i shkathtësive në autopsi dhe
qështjeve odontologjike.
Vlerësimi i shkathtësive të njohjes dhe dallimit të
strukturës normale nga ajo patologjike.
Vlerësimi i punës në grup.
Vlerësimi i shkathtësive të komunikimit me
nocione mjekoligjore.
Vlerësimi i punës individuale në punimet
seminarike dhe ne studimin privat, si dhe ne testin
sumativ.
B. Çipi, N. Haliti, dhe A. Sinamati – Mjekësia
Ligjore 2017
B. Knight- Forensic Patology,
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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 njëmbedhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:

Ligjerata që do të zhvillohet
Hyrje në Mjekësi Ligjore, Ekspertimet mjeko-ligjore, aktet
dhe llojet e ekspertimit mjeko-ligjorë, objektet e ekspertimit
mjekoligjorë.
Tanatologjia mjekoligjore.
Vdekjet e papritura.
Dëmtimet trupore – lezionet jospecifike (dermishjet,
grvishjet, mbretjet, plagët mbretëse, lluksacionet, frakturat,
qarjet, depërtimet, dermimet.
Dëmtimet trupore – plagët shpuese, plagët prerëse, lëndimet
nga armët e zjarrit.
Lezionet mekanike të shkaktuar para dhe pas vdekjes.
Lezionet nutritive. Lezionet bakteriale.
Asfiksitë mekanike.
Lezionet fizike
Lezionet kimike.
Jeta Seksuale.
Provat me karakter biologjik
Ekspertimi i kufomave të të porsalindurve.
Identifikimi. Kualifikimi i lëndimeve trupore
Patologjia forenzike.
Etika dhe deontologjia mjekësore.

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
mësimdhënësi cakton kriteret për vijimin e rregullt në ligjërata dhe ushtrime dhe
rregullat e mirësjelljes si: mbajtja e qetësisë në mësim, shkyqja e telefonave celular, hyrja
në sallë me kohë, etj.
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