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Përshkrimi i lëndës Lënda e studimit të Krimit të organizuar ka të bëjë 

me paraqitjen dhe trajtimin shkencor të problemeve 

esenciale që kanë të bëjnë me krimit e organizuar 

dhe grupin kriminal të organizaur në shoqërinë 

bashkëkohore. Në kuadër të kësaj lënde mësimore 

analizohen njësitë themelore për studentë si janë: 

Kuptimi dhe lënda e studimit të Krimit të 

organizuar; kuptimi dhe veçoritë e krimt të 

organizuar dhe grupit kriminal të organizuar; teoritë 

mbi krimin e organizuar; organizatat kriminale në 

shoqërinë bashkëkohore dhe aktiviteti i tyre 

kriminal; format e manifestimit të krimit të 

organizuar; faktorët e paraitjes së krimit të 

organizuar; luftimi dhe parandalimi i krimit të 

organizuar etj. 

Qëllimet e lëndës: Kjo lëndë mësimore ka për qëllim përgatitjen dhe 

aftësimin e studentëve, si jurist të ardhshëm, e 

sidomos të atyre që punojnë në organet e 

judikaturës penale dhe organet e tjera shtetrore që 

t’i përdorin me sukses njohuritë e fituara  në fushën 

e Krimit të organizuar që kanë të bëjnë me veçoritë 

juridiko-penale, kriminologjike si dhe ato të 

parandalimit dhe luftimit të kësaj forme të 

kriminalitetit, gjithnjë me qëllim të luftimit dhe 

parandalimit të suksesshëm të tij.    
 

Rezultatet e pritura të nxënies: Pas përfundimit të studimit të kësaj lënde, studenti 

 do të jetë në gjendje që:  
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1. Të jetë i kompletuar me njohurit 

themelore të lëndës së Krimit të 

organizuar; 

2. Të përcjellë dhe krahasojë rezultatet e 

arritura shkencore në fushën e Krimit të 

organizuar dhe të përdorë këto rezultate 

në procesin e luftimit dhe parandalimit 

të suksesshëm të tij;  

3. Të kuptojë dhe përshkruaj me sukses 

nocionet themelore që kanë të bëjnë me 

karakteristikat, format, shkaqet dhe 

masat e mjetet për parandalimin dhe 

luftimin e krimit të organizuar;  

4. Të zbatojë njohuritë dhe rezultatet e  

      shkencës së Krimit të organizuar në   

      praktikën e luftimit dhe parandalimit të  

      suksesshëm të kësaj forme të  

      kriminalitetit.  

 

 

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 1 15 15 

Punë praktike - - - 

Kontaktet me 
mësimdhënësin/konsultimet 

10 min. 15 1.5 

Ushtrime  në teren - - - 

Kollokfiume,seminare 4 2 8 

Detyra të  shtëpisë - - - 

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

3 15 45 

Përgaditja përfundimtare për provim 5 5 25 

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

4 2 8 

Projektet,prezentimet ,etj 
  

2 2 4 

Totali  
 

  136.5 orë 

 

Metodologjia e mësimëdhënies:   Metodologjia e mësimdhënies do të përfshijë: 

-Ligjërata interaktive: - Në pjesën më të madhe të  

kohës do të organizohen ligjërata interaktive, që 

 d.m.th. se përveç ligjërimit nga ana e  

mësimdhënësit,  kyçen edhe studentët, qoftë duke 
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 pyetur apo edhe duke diskutuar dhe këmbyer  

mendimet e tyre lidhur  me çështjet tematike që 

 janë objekt i ligjëratës. 

- Punimet seminarike: Studentët do të kenë  

mundësi  të përcaktohen për ndonjë temë apo 

 punim seminarik, ku para fillimit të punës së tyre, 

 atyre u ofrohen udhëzimet elementare lidhur me 

 hartimin e punimeve  të tilla, dhe pas përfundimit 

 të tyre ata kanë mundësi  të prezantimit para  

studentëve të tjerë të rezultateve të punimeve të  

këtilla, ku edhe do të zhvillohen debate lidhur me 

 temat e trajtuara.    

- Ndarja në grupe të vogla të studentëve: Do të 

 bëhet përpjekje në aplikimin e punës grupore me  

studentë, ku ata ndahen në grupe të vogla me qëllim 

 të debatimit dhe kyçjes së këtyre grupeve në 

 trajtimin e temave të ndryshme që do të jenë objekt 

 i ligjërimit. 

- Zbatimi i metodave bashkëkohore të ligjërimit: 

Gjatë punës me studentë do të përdoren metoda dhe  

teknika të tjera dhe bashkëkohore të ligjërimit 

 të cilat do të jenë në funksion të shpjegimit të  

problemeve themelore të  krimit të organizuar në  

mënyrë që studentët të kenë mundësi të kyçen pa 

 probleme në nxënien dhe përvetësimin e materies 

 që është objekt trajtimi.  
 

  

Metodat e vlerësimit: Vlerësimi i studentëve bazohet në format e fitimit të 

pikëve të shprehura në % si vijon: 

-Vlerësimi i parë intermediar……………….20% 

-Vlerësimi i dytë intermediar…………….....15% 

- Punimi seminarik………………………….10% 

-Vijimi i rregullt dhe pjesëmarrja aktive….…5% 

-Provimi final……………………………….50% 

-Totali………………………………….…..100% 

 

Përshkrimi i sistemit të notimit: 

Nota ECTS 
nota 

Pike Përkufizimi 

10 A 91–100 

% 

SHKËLQYESHËM- njohuri të 

shkëlqyeshme me vetëm disa 

gabime minore 

9 B 81 – 90 

% 

SHUMË MIRË – mbi mesatare 

standarde,por me disa gabime 

8 C 71 – 80 

% 

MIRË – rezultat në përgjithësi i 

mire me disa gabime që vërehen 
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7 D 61 – 70 

% 

KËNAQSHËM – mire, por me 

mjaft gabime 

6 E 51 – 60 

% 

MJAFTON – rezultatet plotësojnë 

kriteret minimale 

5* FX 40 – 50 

% 

DOBËT– kërkohet edhe pak 

punë nga studenti për të fituar 

kreditë 

5 F 00 - 39 

% 

DOBËT – kërkohet shumë punë 

për të fituar kredi 
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Plani i dizejnuar i mësimit:   
 

Java Ligjerata që do të zhvillohet 

Java e parë: - Kuptimi, lënda dhe metodat e studimit të Krimit të  

organizuar; 

- Kuptimi dhe lënda e Krimit të organizuar  

- Metodologjia dhe metodat e studimit të Krimit të 

organizuar  

- Kuptimi dhe llojet e metodave të studimit të Krimit të 

organizuar;   

- Metoda e studimit të rasteve individuale; 

- Metoda klinike 

- Metoda e vrojtimit 

- Metoda e anketës dhe intervistës 

- Metodat statistikore 

- Evidencat statistikore mbi Krimin e organizuar 

 

Java e dytë: -  Kuptimi dhe veçoritë themelore të krimit të organizuar dhe 

të grupit kriminal të organizuar 

- Nocioni i krimit të organizuar dhe i grupit kriminal të 

organizuar në përmasa ndërkombëtare 

- Nocioni i krimit të organizuar dhe i grupit kriminal të 

organizuar sipas legjislacioneve të disa shteteve të 

shoqërisë bashkëkohore 

- Nocioni i krimit të organizuar dhe i grupit kriminal të 

organizuar sipas legjislacionit penal të Republikës së 

Kosovës 

- Veçoritë (karakteristikat) e krimit të organizuar dhe të 

grupit kriminal të organizuar 

- Përkufizimi i përgjithshëm i krimit të organizuar dhe i 

grupit kriminal të organizuar 

 

Java e tretë: - Raporti i krimit të organizuar me disa forma të tjera të 

kriminalitetit 

- Raporti i krimit të organizuar me kriminalitetin 

profesional 

- Raporti i krimit të organizuar me kriminalitetin e 

“jakës së bardhë” 

- Raporti i krimit të organizuar me kriminalitetin 

ekonomik 

- Raporti i krimit të organizuar me kriminalitetin e 

dhunës 
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- Raporti i krimit të organizuar me korrupsionin 

- Raporti i krimit të organizuar me terrorizmin 

 

Java e katërt: - Teoritë mbi krimin e organizuar  

- Teoria e konspiracionit të huaj 

- Teoria e papërshtatshmërisë 

- Teoria e grupit 

- Teoria e dezorganizimit shoqëror 

- Teoria e konflikteve dhe dallimeve kulturore 

- Teoria e anomisë 

- Teoria e interaksionit dhe e etiketimit  

 

Java e pestë:    -  Disa organizata kriminale në shoqërinë bashkëkohore  

-  Organizatat kriminale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës 

           -  Vështrim i shkurtër historik i krimit të organizuar në 

             SHBA 

           - Cosa Nostra amerikane 

 

Java e gjashtë: - Organizatat kriminale në Itali 

    -  Mafia siciliane 

    -  Ndrangheta 

    -  Camorra   

    -  Sacra Corona Unita 

    -  Stidda 

 

Java e shtatë:   - Yakuza japoneze 

- Triada kineze 

- Kartelet kolumbiane 

- Mafia Ruse 

- Vlerësimi i parë intermedial. 

 

Java e tetë:   
- Disa forma të manifestimit të krimit të organizuar 

- Kontrabanda me narkotikë 

- Trafikimi i qenieve njerëzore 

- Kontrabanda me armë dhe municion 

- Kontrabanda me mallra të ligjshme 

 

Java e nëntë:   - Tregtia me vepra të artit dhe të kulturës nacionale 

- Kontrabandimi me migrantë 

- Pastrimi i parave 

- Falsifikimi i parave 

- Reketizmi  
Java e dhjetë: 

-Faktorët e paraqitjes së krimit të organizuar 
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes: 

 Studentët gjatë procesit të mësimit, provimeve, por edhe gjatë pranisë së tyre në 

 fakultet duhet pasur kujdes që: 

- të respektojnë mësimëdhënësin dhe personelin joakademik të 

universitetit; 

- Krizat dhe depresionet ekonomike 

- Rrethanat dhe konfliktet shoqërore-politike 

- Lufta dhe rrethanat e luftës 

- Mjetet e informimit publik-masmedia 

- Sektet ekstreme religjioze 

- Faktorët tjerë 

 

Java e njëmbëdhjetë:  - Luftimi dhe parandalimi i krimit të organizuar 

- Masat dhe mjetet e karakterit ndërkombëtar për 

luftimin dhe parandalimin  e krimit të organizuar 

 

Java e dymbëdhjetë:   - Masat dhe mjetet për luftimin dhe parandalimin e krimit të                            

në disa shtete të shoqërisë bashkëkohore  

             -    Masat dhe mjetet për  luftimin dhe parandalimin e  

          krimit të  organizuar në Shtetet e Bashkuara të 

          Amerikës 

- Masat dhe mjetet për luftimin dhe parandalimin e 

krimit të organizuar në Itali 

- Masat dhe mjetet për luftimin dhe parandalimin e 

krimit të organizuar në Shqipëri 

 

Java e trembëdhjetë:     - Masat dhe mjetet për luftimin dhe parandalimin e krimit të 

organizuar në Republikën e Kosovës 

   -     Instrumentet ligjore në fushën e luftimit dhe të  

         parandalimit të krimit të organizuar 

 -     Rregulloret e UNMIK-ut  

   -     Kodi Penal i Kosovës dhe Kodi i Procedurës 

         Penale i Kosovës 

- Disa ligje të posaçme në fushën e luftimin dhe të  

                  parandalimit të krimit të organizuar. 
Java e katërmbëdhjetë:   - Strategjitë shtetërore të Republikës së Kosovës kundër 

   krimit të organizuar dhe të disa formave të tij  

- Masat dhe mjetet e tjera në fushën e luftimit dhe 

të parandalimit të krimit të organizuar 

- Vlerësimi i dytë intermedial.  

 

Java e pesëmbëdhjetë:     - Prezantimi i rezultateve të kollokviumit 

 -  Përsëritja e lëndës  
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- mos të pengojnë procesin mësimor; 

- të dëgjojnë me kujdes si mësimëdhënësit ashtu edhe kolegët e 

tyre; 

- mos të përdorin ushqim, pije, goma përtypëse në sallë të 

mësimit; 

- mos të përdorin telefonat mobil në salle të mësimit; 

- të hyjnë me kohë në sallë të mësimit; 

- mos të kopjojnë gjatë provimit dhe testimeve të tjera. 
 

 
 


