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SISTEMET ZGJEDHORE DHE PARTITË POLITIKE 

 

 

Të dhëna bazike të lëndës 

Njësia akademike:  FAKULTETI  JURIDIK 

Titulli i lëndës: SISTEMET ZGJEDHORE DHE PARTITË 

POLITIKE (vërejtje: lënda më parë është titulluar 

“Teoria dhe Praktika Parlamentare” dhe me 

sugjerim të ekspertëve të Agjencisë së Akreditimit 

është ndryshuar në emërtim dhe substancë). 

Niveli: MASTER 

Statusi lëndës: ZGJEDHORE 

Viti i studimeve: (Semestri veror) 

Numri i orëve në javë: 2 

Vlera në kredi – ECTS: 3 

Koha / lokacioni: Amfiteatri i vogël 

Mësimëdhënësi i lëndës: Prof.Dr.Arsim Bajrami & Prof.Dr.Murat 

Jashari 

Detajet kontaktuese:  arsim_bajrami@hotmail.com, 

murat.jashari@uni-pr.edu, 

florentmuqaj@gmail.com,  

fortuna.haxhikadrija@gmail.com 

 

Përshkrimi i lëndës Objekt i studimit të kësaj lënde është që të studiojë dhe 
trajtojë çështjet që kanë të bëjnë me sistemet elektorale 
si dhe partitë politike si aktore të rëndësishëm të 
demokracisë dhe zgjedhjeve. 
 
Kjo lëndë në përmbajtjen e saj përshinë trajtimin e 
dimensioneve kushtetuese dhe ligjore të parimeve mbi 
të cilat organizohet sistemi zgjedhor si dhe partitë 
politike dhe përqendrohet në studimin e përvojave 
kushtetuese të rajonit dhe më gjerë lidhur me sistemet 
elektorale dhe funksionimit të partive politike. 
 

Qëllimet e lëndës: Kjo lëndë ka për qëllim: 

 Të familjarizoj studentët me parimet kushtetuese 
dhe njohuritë për sistemet zgjedhore në aspektin 
krahasues; 

 Njohja me rregullat dhe parimet kushtetuese dhe 
ligjore sa i përket zgjedhjeve; 

 Njohja me parimet kushtetuese dhe ligjore të 
organizimit të partive politike; 

 Kuptimin e rolit të partive politike në një sistem 
kushtetues; 

 Njohja me parimet kushtetuese dhe demokratike të 
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funksionimit të partive politike 
 

Rezultatet e pritura të nxënies:  
1. Kuptojnë rëndësinë e zgjedhjeve dhe njohin sistemet 

zgjedhore; 
2. Kuptojnë organizimin dhe rëndësinë e partive 

politike në një sistem kushtetues; 
3. Kuptojnë parimet e organizimit të zgjedhjeve; 
4. Kuptojnë rëndësinë e partive politike në zhvillimin e 

demokracisë; 
5. Kuptojnë profilizimin e partive politike. 

 

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

Aktiviteti  Orë   Ditë/javë   Gjithësej 

Ligjërata 2 14 28 

Ushtrime teorike/laboratorike 1 14 14 

Punë praktike    

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

5 - 5 

Ushtrime  në teren 1 1/1 1 

Kollokfiume,seminare 4  4 

Detyra të  shtëpisë 5  5 

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

2 14 28 

Përgatitja përfundimtare për provim 3 1 3 

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

3 1 3 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

1 1 1 

Totali  
 

  91 

 

Metodologjia e mësimdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies në lëndën  modelet e 
qeverisjes do mbështetet në aplikimin e metodave 
bashkëkohore të mësimdhënies siç janë zbatimi i 
metodave interkative të mësimdhënies, puna ne grupe 
dhe përfshirja e studentëve në punime me shkrim, 
aplikimi i prezantimeve vizuale të materialeve si dhe 
simulimi i rasteve studimore si formë e suksesshme e 
punës praktike me studentë. Metoda e cila do të 
dominojë, për shkak të intensitetit të kursit do të jetë 
ajo e prezantimeve publike të studentëve, e cila njëherit 
do të jetë kriteri kryesor i vlerësimit në provimin 
përfundimtarë. 
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Metodat e vlerësimit:  
1. Vlerësimi i parë: 20% 
2. Vlerësimi i dytë   20% 
3. Detyrat e shtëpisë ose angazhime  tjera 30% 
4. Vijimi i rregullt  5% 
5. Provimi final    25% 
6. Total 100% 

 

Literatura  

Literatura bazë:   Arsim Bajrami, “PARLAMENTARIZMI”, Prishtinë 2010; 

Literatura shtesë:   Sadik Haxhiu, Zgjedhjet, sistemet zgjedhore dhe 
proceset zgjedhore, Prishtinë 2013; 
 
Electoral legislation, principles and practice: a 
comparative  analysis, The electoral commission, 2012; 
 
Daniel-Louis Seiler, “Partitë Politike”, (Përktheu Blerta 
Hyska), UET Press,(cituar fusnota 1 supra) Tiranë, 2010; 
 
Andrew Haeywood, “Politika”  Prishtinë, 2008; 
 
Paul Franz, “Unconstitutional and Outlawed Political 
Parties: A German-American Comparison”, Boston 
College International and Comparative Law Review, 
Volume 5, Issue 1. 

 
Richard J.Hardy, “The Paradoxes of Political Parties in 
American Constitutional Development”, Bloomington, 
Indiana, 2011; 
 
Erald Shushari, “Kontrolli Kushtetues i partive politike”, 
Botuar në: Revista “Avokatia” nr. 8, Tiranë, 2014; 
 
European Parliament (2000d). “Draft Charter of 
Fundamental Rights of the European Union”; 
 
Akte të tjera normative 
 
Kushtetuta e Republikës së Kosovës 2008; 
 
Konventa Evropiane për të Drejtat e Njeriut; 
 
Venice Commission (2001). “Guidelines and Report on 
the Financing of Political Parties.” Guidelines adopted 
by the Venice Commission at its 46st plenary session. 
Venice, 09-10 March 2001; 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 
 Personeli akademik duhet të reflektojë një standard të lartë të integritetit personal e 

profesional gjatë veprimtarisë së punës, duke zbatuar kuadrin ligjor përkatës, për t’u 
siguruar që procesi i punës kryhet në mënyrë transparente dhe të përgjegjshme.  

 mësimdhënësi duhet t’i njoftojë studentët lidhur me të drejtat dhe detyrimet e tyre 
gjatë vitit akademik dhe me kodin e mirësjelljes, 

 të bëhet realizimi i papenguar i ligjëratave në atë mënyrë që të respektohet orari i 
ligjëratave,  

 Kopjimi gjatë provimit dhe çdo lloj plagjiati janë rreptësishtë të ndaluara. 

 

Plani i dizejnuar i mësimit:   

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Hyrje Njoftimi me programin dhe metodat e punës 

Java e dytë:    Kuptimi i sistemit zgjedhor dhe rëndësia e zgjedhjeve 
për demokracinë 

Java e tretë:    E drejta e votës dhe atributet kushtetuese dhe ligjore të 
saj 

Java e katërt:   Sistemi zgjedhor në Kosovë 

Java e pestë:     Sistemi zgjedhor në Shqipëri 

Java e gjashtë:    Sistemi zgjedhor në SHBA, Gjermani, Zvicër, Mbretëri të 
Bashkuar; 

 Sistemi Zgjedhor në Bashkimin Europian 

Java e shtatë:   Vlerësimi i parë 

Java e tetë:     Kuptimi i partive politike dhe rëndësia kushtetuese e 
tyre 

Java e nëntë:   
Institucionet  

 Parimet kushtetuese të organizimit të partive politike 

Java e dhjetë:    Konstitucionalizimi dhe kontrolli i partive politike 

Java e njëmbëdhjete:   Profilizimi i partive politike në kontekst krahasues 

Java e dymbëdhjetë:     Partitë politike në Kosovë 

Java e trembëdhjetë:        Partitë politike në disa vende në kontekst krahasues 

Java e katërmbëdhjetë:     Përsëritje dhe përgatitje për provimin e mesëm II 


