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 UNIVERSITETI I TETOVËS 
 

 
 

PËRSHKRIMI SIPAS DESKRIPTORËVE TË PËRGJITHSHËM DHE SPECIFIK 

 

FAKULTETI JURIDIK    

 

 Cikli i parë 

Programi Drejtësi 

Sfera shkencore 

E drejtësisë Fusha shkencore 

Lënda shkencore 

 

 3+2/4+1 ECTS 

Kohëzgjatja e studimeve 
3+2 180 

 

 CIKLI I 

Titulli i diplomës 
Baccalaurea/baccalaureus i drejtësisë 

 
 

1.a DESKRIPTORËT E PËRGJITHSËM / ОПШТИ ДЕСКРИПТОРИ 

Dituri dhe të kuptuarit e diturive 

 

 Manifeston dituri dhe kuptim të dukurive dhe  temave themelore, 

juridike, si dhe nga lëmia e historisë së drejtës. 

 Demonstron dituri dhe për të kuptuar dhe sqaruar parimet e 

ndryshme juridike, proceset dhe manifestimet shoqërore.  

 Tregon dituri dhe kuptim nga lëmia e teorive dhe drejtimeve juridike. 

 Demonstron njohuri themelore dhe kuptim për metodologjinë e 

hulumtimeve juridike dhe zabatimin e tyre në praktikë. 

 

Zbatimi i diturive dhe të kuptuarit e 

diturive 

 

 Mund t’i zbatojë në praktikë njohuritë adekuate nga lëmia e të 

drejtës, të përvetësuara gjatë studimit teorik. 

 Mund t’i zbatojë njohuritë adekuate  në zgjidhjen e paragjykimeve, të 

ndryshme juridike, sociale, kulturore, npërmjet të organizimit të 

tribunave, debateve publike dhe punëtorive (work-shop).  

 Mund t’i zbatojë në mënyrë adekuate njohuritë e tij profesionale me 

ndihmën e atyre qasjeve juridike dhe instrumenteve të cilët janë 

mësuar gjatë studimeve. 

 Mund t’i zbatojë në mënyrë adekuate  dituritë e fituara për  prevencë 

efikase  nga dukuritë e ndryshme  juridike në shoqëri.  

 

Shkathtësi komunikimi 

 

 Mund të prezentojë njohuri profesionale për çështje të caktuara 

juridike para opinionit profesional dhe atij të rëndomtë.  

 Mund të vëndojë sistem stabil të komunikimit me  nxënës   të arsimit 

fillore dhe  të mesëm, me qëllim të bartjes së përmbajtjeve juridike.  

 Mund të komunikojë në mënyrë adekuate, si në raport me 

institucionet edukativo-arsimore,ashtu edhe me institucionet 
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joshkencore. 

 

Aftësi për vlerësim 

 

 Tregon afinitet për vlerësim adekuat në instititucionet  edukativo-

arsimore  fillore dhe të mesme. 

 Arsimim ligjorë, interpretim të ligjeve. 

 Tregon aftësi për akumulim, sintetizim, dhe sleksionim  pragmatik të 

njohurive adekuate për shoqërinë. 

 Demonstron aftësi për ballafaqim dhe shpjegim për disa çështje të 

komplikuara dhe provokuese të jetës bashkëkohore. 

 Tregon aftësi për vlerësim etik dhe profesional të njohurive dhe 

aftësive të fituara.  

 

Shkathtësi për mësim 

 

 Tregon shkathtësi për identifikim të çështjeve pragmatike  që mund 

të shfrytëzohen në jetën e përditëshme 

 Demonstron shkathtësi për transmision juridik të  temave dhe 

dilemave më të rëndësishme nga lëmia e sociologjisë 

 Tregon shkathtësi për mendim kritik të shqëtësimeve, të cilat dalin 

nga jeta  shoqërore bashëkohore  

 

1.b DESKRIPTORËT E VEÇANTË / СПЕЦИФИЧНИ ДЕСКРИПТОРИ 

Dituri dhe të kuptuarit e diturive 

 

 Dëshmon se e njeh dhe e kupton lëminë e metodologjisë së arsimit 

në drejtësi dhe metodat moderne të arsimit nga drejtësia  

 Tregon dituri dhe kuptim për dukuri të caktuara juridike. 

 Posedon kompetenca për zbatim të analizës krahasuese ndërmjet 

sistemeve të ndryshme juridike. 
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