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Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  Fakulteti Juridik 

Titulli i lëndës: Organizatat Ndërkombëtare  

Niveli: Studime Themelore 

Statusi lëndës: Obligative 

Viti i studimeve: II-të 

Numri i orëve në javë: 2 + 2 

Vlera në kredi – ECTS: 6 

Koha / lokacioni: 15:00-17:00, E hënë dhe e martë / Amfiteatri i Vogël i 
Fakultetit Juridik 

Mësimëdhënësi i lëndës: Dr. Qerim Qerimi, Dr. Remzije Istrefi, Dr. Besfort Rrecaj  

Detajet kontaktuese:  remzie.istrefi@uni-pr.edu, qerim.qerimi@uni-pr.edu, 
besfort.rrecaj@uni-pr.edu    

 

Përshkrimi i lëndës Kjo lëndë ka për qëllim parësor që të ofrojë njohuri të 
përgjithshme dhe themelore për Organizatat 
Ndërkombëtare. Lënda e Organizatave Ndërkombëtare do 
t’u ofrojë studentëve mundësi që të zhvillojnë njohuritë e 
tyre për rregullat ndërkombëtare që kanë të bëjnë me 
themelimin dhe funksionimin e organizatave 
ndërkombëtare. Konsideratë të veçantë do t’i jepet 
historikut të themelimit të organizatave ndërkombëtare, 
institucioneve dhe kompetencave të tyre, politikave dhe 
procesit të vendimmarrjes brenda këtyre organizatave.  

 

Kjo lëndë është e disenjuar për studentët e studimeve 
themelore të Fakultetit Juridik. Periudha që trajtohet në 
këtë lëndë përfshinë shekullin e 19-të dhe deri te aktualiteti 
i sotëm në organizimin ndërkombëtar. Marrë parasysh 
periudhën e gjatë që trajtohet këtu, përqendrimi kryesor do 
të jetë në anën filozofike-politike dhe teorike, si dhe në 
sistemet kryesore të organizimit ndërkombëtar. Objektiv i 
lëndës është që të shpjegohen dhe kuptohen shkaqet dhe 
pasojat kryesore të organizimit ndërkombëtar, llojet e 
organizatave ndërkombëtare dhe natyra e tyre. 
 

Si pjesë e kësaj lënde, studentëve do t’u ofrohet mundësia 
që të zhvillojnë njohuritë e tyre edhe për proceset e 
integrimeve evropiane, duke shqyrtuar me një vështrim të 
përgjithshëm Bashkimin Evropian si njëra prej organizatave 
më të susksesshme dhe më të rëndësishme në arenën 
ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë do të shqyrtohen edhe 
marrëdhëniet e Bashkimit Evropian me Ballkanin 
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Perëndimor nëpërmjet Procesit të Stabilizim-Asociimit. Kjo 
pjesë e lëndës do t’u mundësojë studentëve të fitojnë 
njohuri edhe mbi sfidat praktike me të cilat ballafaqohet 
Ballkani Perëndimor, në përgjithësi, dhe Republika e 
Kosovës në veçanti. Studentët do të pajisen edhe me 
njohuri të përgjithshme mbi një mori organizatash dhe 
nismash të tjera ndërkombëtare dhe rajonale, përfshirë 
Këshillin e Evropës, OSBE-në, NATO-n, dhe organizata të 
tjera të ngjashme.  
 

Pjesa e fundit e lëndës do të përqendrohet në debatin 
bashkëkohor që ka të bëjë me rolin e organizatave 
ndërkombëtare në situatat e pas-konfliktit, në veçanti në 
rastin e Kosovës. Kjo pjesë do të trajtojë edhe procesin 
aktual të anëtarësimit të Kosovës në organizatat 
ndërkombëtare, përfshirë një analizë dhe diskutim të 
kërkesave procedurale për anëtarësim në mekanizma kyç 
ndërkombëtarë, perspektivat për anëtarësim dhe 
problemet që mund të dalin në proces të anëtarësimit. 
   

Qëllimet e lëndës: Organizatat Ndërkombëtare është një lëndë sfiduese pasi 
operon në një arenë politike dhe ekonomike që për nga 
struktura dhe dinamika dallon nga arena e brendshme e 
shteteve me të cilën studentët janë më të familjarizuar. 
Brenda kufizimeve dhe/apo kornizave të përcaktuara 
kohore, kjo lëndë do të përfshijë një numër të madh 
temash.  

 
Me qëllim të përgatitjes sa më të mirë dhe të mundësisë 
për ndërveprim më të madh në klasë, rekomandohet 
fuqimisht që studentët të lexojnë paraprakisht materialet 
për temën, e cila do të diskutohet në orën(-t) pasuese, në 
mënyrë që të krijohet një kuptim i përgjithshëm dhe 
familjarizim me materialin dhe tërësinë e temave që do të 
diskutohen në ligjërata. Studentët do të njoftohen 
rregullisht për materialet që duhen lexuar për orët pasuese. 
 

Rezultatet e pritura të 
nxënies: 

Pas përfundimit me sukses të kësaj lënde, studentët janë në 
gjendje të:  

 
1. Kuptojnë dhe shpjegojnë strukturën 

institucionale ndërkombëtare, përfshirë 
fillet dhe zhvillimin e organizimit 
ndërkombëtar; 
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2. Identifikojnë llojet e ndryshme të 
organizatave rajonale dhe 
ndërkombëtare, përfshirë kriteret e 
klasifikimit, kompetencat dhe 
karakteristikat individuale;  

3. Kuptojnë dhe shpjegojnë rolin e 
organizatave ndërkombëtare dhe rajonale 
në procesin e politikëbërjes dhe ligjbërjes 
ndërkombëtare; 

4. Njohin dhe kuptojnë aspekte specifike 
dhe/ose të specializuara të organizatave 
ndërkombëtare (siç është çështja e 
anëtarësimit në organizata të ndryshme 
ndërkombëtare apo çështja e 
procedurave të vendimmarjes); 

5. Përfitojnë aftësi dhe shkathtësi analitike, 
argumentuese dhe kreative përmes 
analizës dhe diskutimit të rasteve dhe të 
teksteve ligjore.  

 
 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 15 30 

Ushtrime 
teorike/laboratorike 

2 15 30 

Punë praktike - - - 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

1 1 15 

Ushtrime  në teren 2 2 / semester 4 

Kollokfiume,seminare - - - 

Detyra të  shtëpisë 2 14 28 

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

1 14 14 

Përgaditja përfundimtare 
për provim 

10 1 / semester 10 

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

30 1 / semester 30 

Totali  
 

  161 

 

Metodologjia e 
mësimëdhënies:   

Me kalimin e kohës, metodat akademike ndryshojnë dhe 
përparojnë. Përqendrimi në mendimin kritik, analitik dhe 
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kreativ do të jetë filozofia qendrore e organizimit dhe 
mbarëvajtjes së kësaj lënde. Rëndësi të veçantë do t’i 
kushtohet përmbajtjes së diskutimit dhe pjesëmarrjes 
aktive të studentëve gjatë orëve të ligjëratave të kësaj 
lënde.  

 
Studentët inkurajohen që të lexojnë literaturë shtesë në 
mënyrë që të jenë në gjendje të analizojnë dhe kuptojnë 
problematikën e shtruar për diskutim përgjatë gjithë 
semestrit që i dedikohet kësaj lënde.  
 
Shënim:  
Ju lutem vëreni se ky është një projekt plan-program dhe 
mund të ndryshohet, përmirësohet apo përshtatet gjatë 
zhvillimit të lëndës për qëllime të rezultatit më të mirë. 

  

Metodat e vlerësimit: Do të ketë një testim mes-semestral dhe një testim 
përfundimtar, që do të mbulojnë, përveç nëse u thuhet 
ndryshe, materialet e detyrueshme për lexim, si shtesë e 
asaj që është thënë në ligjërata dhe ushtrime. Vlerësimi do 
të jetë si në vijim:  

 
- Testi mes-semestral: 40 për qind (%)  
- Testi përfundimtar: 50 për qind (%) 
- Pjesëmarrja aktive dhe e rregullt në ligjërata: 10 për 

qind (%) 
 
Do të ketë një politikë rigoroze në përcaktimin e 
vijueshmërisë së lëndës dhe çfarëdo mungese, e jo më 
tepër se tri, do të trajtohet me kujdes të shtuar.  

 
Si shtesë e metodës së vlerësimit të shpallur si më sipër, 
pjesëmarrja cilësore ose përmbajtjesore në diskutimet gjatë 
ligjëratave dhe/ose ushtrimeve mund të vlerësohet edhe 
me 10 për qind (%) të tjerë. Nëse pjesëmarrja, në cilësi dhe 
përmbajtje, është e mjaftueshme për të marrë këtë 
përqindje, vendimi përfundimtar për të përcaktuar këtë i 
takon profesorit të lëndës. 
  
Rezultati përfundimtar, pra, do të përcaktohet nga rezultati 
i akumuluar në dy provimet e organizuara gjatë semestrit 
(mes-semestral dhe përfundimtar) dhe vijueshmëria në 
ligjërata. Nuk do të ketë vlerësim ose provim tjetër në fund 
të semestrit (në afatin e qershorit).  
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Një minimum prej 55 për qind (%) është i nevojshëm për 
notë pozitive kaluese.  
 
 

Literatura  

Literatura bazë:    ZEJNULLAH GRUDA, E DREJTA NDËRKOMBËTARE PUBLIKE, Pjesa e 
Gjashtë: Organizatat Ndërkombëtare (Prishtinë, 2013).  

 

 Materiale të përgatitura ose përmbledhura nga profesori i 
lëndës, dhe të dorëzuara në kohë që lejon hapësirë të 
mjaftueshme për studim përpara ligjëratës përkatëse. 
  

 

Literatura shtesë:    IAN HURD, INTERNATIONAL ORGANIZATIONS: POLITICS, LAW, AND 

PRACTIDE (2011); 
 

 PAUL F. DIEHL & BRIAN FREDERKING, THE POLITICS OF GLOBAL 

GOVERNANCE: INTERNATIONAL ORGANIZATIONS IN AN INTERDEPENDENT 

WORLD (2010); 
 

 MARGARET P. KARNS & KAREN A. MINGST, THE POLITICS AND 

PROCESSES OF GLOBAL GOVERNANCE (2nd ed., 2009); 
 

 Qerim Qerimi, The ‘S Word’ and Security Councdil: The 
Role and Powers of the United Nations Security Council in 
the Creation of New States, 36(1) THOMAS JEFFERSON LAW 

REVIEW 181 (2013);  
 

 Qerim Qerimi, An Informal World: The Role and Status of 
“Contact Group” under International Law, 7 CHICAGO-KENT 

JOURNAL OF INTERNATIONAL AND COMPARATIVE LAW 117 (2007); 
 

 JAN KLABBERS, AN INTRODEUCTION TO INTERNATIONAL 

INSTITUTIONAL LAW (2002). 
 

Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjërata që do të zhvillohet 

Java e parë: HYRJE 
 

Përmbajtja, organizimi dhe kërkesat e lëndës; metodologjia 
e mësimdhënies; dhe metoda e vlerësimit 
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Java e dytë: LINDJA E ORGANIZIMIT NDËRKOMBËTAR DHE KRIJIMI I 
ORGANIZATAVE TË PARA NDËRKOMBËTARE  
  

Java e tretë: NOCIONI I ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE DHE 
KLASIFIKIMI I TYRE (përfshirë Kongreset dhe Konferencat) 
   

Java e katërt: ORGANIZATAT E PËRGJITHSHME NDËRKOMBËTARE I: 
LIDHJA E KOMBEVE 
 

Java e pestë:   ORGANIZATAT E PËRGJITHSHME NDËRKOMBËTARE II: 
SISTEMI I KOMBEVE TË BASHKUARA – STRUKTURA LIGJORE 
DHE INSTITUCIONALE 
 

Java e gjashtë: ZHVILLIMI I OKB-SË PARA, GJATË DHE PAS VITEVE TË 
LUFTËS SË FTOHTË: REZULTATI DHE REFORMA  
 

Java e shtatë:   TESTI MES-SEMESTRAL 
 

Java e tetë:   KAPACITETI LEGJISLATIV I OKB-SË DHE PERSONALITETI I SAJ 
LIGJOR  
(përfshirë interpretimin e Kartës së OKB-së) 
 

Java e nëntë:   BASHKIMI EVROPIAN DHE ORGANIZATAT E TJERA 
EVROPIANE  
 
Elementët që paraqesin ngjashmëritë dhe dallimet ndërmjet 
këtyre mekanizmave  
 

 

Java e dhjetë: ORGANIZATAT RAJONALE  
 
Në veçanti: 
 

1) Organizata e Shteteve Amerikane 
2) Bashkimi Afrikan  
3) Liga Arabe  
4) Pakti Veriatlantik (NATO) 
5) Traktati i Varshavës  

 
 

Java e njëmbedhjetë: INSTITUCIONET E SPECIALIZUARA  
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

Pjesëmarrja në ligjërata dhe ushtrime është formalisht e detyrueshme dhe praktikisht 
shumë e rëndësishme. Studentët kërkohet që të jenë të regullt në ligjërata dhe 
ushtrime. Ata inkurajohen që gjithmonë të kërkojnë sqarime gjatë ligjëratave, të 
zbatojnë rregullat e disiplinës në klasë dhe të respektojnë kolegët gjatë kohës që ata 
bëjnë pyetje, komente ose shfaqin mendime ndryshe. Profesorët dhe asistentët do të 
jenë në dispozicion për sqarime shtesë dhe konsultime me studentët. 
 
Studentët kanë për obligim që pas çdo ligjerate të lexojnë së paku literaturën që u është 
caktuar dhe të kryejnë detyrat dhe esetë që do t’u jepen. Ata do të mbështeten gjatë 
gjithë kohës për të përvetësuar programin. Studentët inkurajohen të përcjellin rastet / 
zhvillimet relevante në media dhe të pyesin në lidhje me ecuritë dhe problemet që 
ndërlidhen me organizatat ndërkombëtare dhe të hapin diskutime lidhur me to. 
 

 
 

Java e dymbëdhjetë:   ORGANIZATAT JOQEVERITARE   
 

Java e trembëdhjetë:     INSTITUCIONET NDËRKOMBËTARE JOFORMALE 
 

Java e katërmbëdhjetë:   ROLI I ORGANIZATAVE NDËRKOMBËTARE NË KOSOVË 
(Mekanizmat e OKB-së, OSBE-së, NATO-s, BE-së) & 
ANËTARËSIMI I KOSOVËS NË ORGANIZATAT 
NDËRKOMBËTARE  
 

Java e pesëmbëdhjetë:    TESTI PËRFUNDIMTAR 
 


