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1. QËLLIMI I PROCESIT TË VETEVALUIMIT 
 

Çështja e realizimit të evaluimit paraqet një dukuri mjaft me peshë në kuadër të aspektit të 

avancimit të procesit edukativ-arsimor. Bazuar në aktet juridike në fuqi, të cilat rregullojnë sferën e 

arsimit të lartë, evaluimi paraqet obligim ligjor të institucioneve të arsimit të lartë në Republikën e 

Maqedonisë së Veriut. Evaluimi i brendshëm i Fakultetit Juridik për vitin akademik 2016 është 

realizuar gjatë muajit maj të vitit 2016. Qëllimi i vetevaluimit ishte të identifikohet gjendja 

momentale e Fakultetit Juridik dhe përfundimet nga i njëjti të shërbejnë si bazë e mbindërtimit të 

kualitetit të procesit mësimor-shkencor. Evaluimi i brendshëm u realizua nga komisioni për 

vetevaluim i Fakultetit Juridik. Gjatë këtij procesi është realizuar evaluim i kuadrit mësimor në të 

gjitha programet studimore të fakultetit, përfshirë Studimet e Drejtësisë, Gazetarisë, Shkencave 

Politike dhe studimeve të Kriminalistikës.  

Në proces të evaluimit u përfshinë:  vlerësim i programeve studimore ku përfshihet 

themelimi, përshkrimi dhe zhvillimi i programeve studimore;  struktura e kuadrit mësimor shkencor  

përshkrim i realizimit të mësimdhënies,  vlerësimi i veprimtarisë shkencore të kuadrit mësimor,  

struktura e studentëve,  anketimi i studentëve që vlerësojnë përmes disa komponentëve,  struktura e 

kuadrit administrativ dhe teknik  hapësirat dhe mjetet e realizimit të procesit mësimor. Evaluimi 

është realizuar nga komisioni përkatës i themeluar me Vendim të Këshillit Mësimor-Shkencor të 

Fakultetit Juridik dhe me miratim të Këshillit të Rektoratit të USHT-së. Ky proces ka përfshirë 

Fakultetin Juridik në Tetovë si dhe programet: Gazetari, Shkenca Politike dhe Studimet e 

Kriminalistikës.  

.  

Raporti për vetevaluim të Fakultetit Juridik është realizuar edhe në studimet e disperzuara  të 

programeve studimore të gazetarisë në Shkup. dhe studimet e disperzuara të drejtësisë në Kërçovë. 

Materialet për realizimin praktik të tij janë përgatitur nga komisioni qendror për evaluim në kuadër 

të USHT-së. Gjatë realizimit të tij nuk kemi hasur në vështirësi të caktuara, por përkundrazi 

bashkëpunimi mes anëtarëve të komisionit, administratës, dekanatit të fakultetit juridik dhe 

studentëve ka qenë në nivelin e duhur. 

Pas përfundimit të procesit të evaluimit, komisioni ka dërguar në mënyrë individuale 

analizat  që janë nxjerrë nga ky proces dhe i janë dërguar stafit të fakultetit. Nga kjo të gjithë 

profesorët janë njoftuar me rezultatet e evaluimit dhe qëndrimet e studentëve lidhur me lëndën, 

procesin e mbajtjes së ligjëratave, ushtrimeve, vlerësimeve gjatë procesit të notimit etj.   
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Nga ky raport që është dërguar tek profesorët e Fakultetit Juridik, stafi ka mundur që në 

mënyrë të drejtpërdrejtë të njihet me qëndrimet e studentëve lidhur me anët pozitive dhe anët 

negative të cilat kanë qenë evidente gjatë realizimit të ligjëratave. Procesi evaluimit, përveç se 

konstaton gjendjen faktike të fakultetit lidhur me mësimdhënien dhe mësimnxënien, gjithashtu 

mundëson që në kohë të vërehen anomalitë dhe defektet dhe në kohë të eliminohen të njëjtat.  

 

2. PËRSHKRIMI I FAKULTETIT 

2.1.Historiku 
Fakulteti Juridik është themeluar si njësi e Universitetit të Tetovës më 17 dhjetor 1994, me 

iniciativën e intelektualëve shqiptarë, të shoqatave dhe asociacioneve të ndryshme apolitike, 

arsimore dhe të gjithë dashamirëve të arsimit të lartë në vend dhe më gjerë. Zhvillimi i Universitetit 

të Tetovës ndahet në dy periudha: 

• 1994-2003 koha historike e krijimit të tij dhe 

• Nga viti 2004 është periudha e zhvillimit institucional dhe koha e modernizimit akademik 

Nga viti 1994 deri në vitin 2004 në Fakultetin Juridik të Universitetit të Tetovës funksiononte 

vetëm programi studimor Juridik, si studime katërvjeçare si dhe me planprogram të harmonizuar me 

Fakultetet e Drejtësisë të universiteteve të rajonit. Ndërsa, nga muaji janar i vitit 2004 në Kuvendin 

i Republikës së Maqedonisë së Veriut u miratua ligj i veçantë për themelimin e Universitetit të 

Tetovës, prej nga edhe e fitoi statusin e institucionit të lartë publik në Republikën e Maqedonisë së 

Veriut, me seli në Tetovë, me pesë fakultete, mes së cilëve ishte edhe Fakulteti Juridik. Deri në vitin 

2007, në Fakultetin Juridik vazhduan studimet e drejtësisë së përgjithshme, me kohëzgjatje 

katërvjeçare.  

 

 

Me akreditimin e vitit 2007/2008, në kuadër të Fakultetit Juridik, janë themeluar edhe dy 

programe studimore, programi studimor i Gazetarisë dhe Shkencave Politike, me kohëzgjatje të 

studimeve katër vjet. Programi studimor i Shkencave Politike në kuadër të Fakultetit Juridik filloi 

me punë në qytetin e Shkupit, ndërsa programi studimor i Gazetarisë në Tetovë dhe i njëjti hapi 

edhe disperzime në qytetin e Shkupit. Po ashtu gjatë vitit 2007/2008 filloi edhe implementimi i 
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Sistemit të Bolonjës e më këtë edhe programi studimor i drejtësisë pësoi ndryshim, me ç’rast tani 

më studimet e drejtësisë prej katër u shndërruan në studimet trevjeçare me 180 kredi. Në vitin 2014 

në kuadër të Fakultetit Juridik u themelua edhe programi studimor i Kriminalistikës.  

Fakulteti Juridik është institucion publik i shkollimit të lartë dhe si i tillë është i hapur dhe i 

arritshëm për të gjithë ata të cilët si studentë, mësimdhënës, bashkëpunëtorë, me cilësitë e veta 

intelektuale dhe morale në ambientin e definuar të autonomisë universitare, të dëshmimit të aftësive 

dhe cilësive, japin kontributin e vet në sferën e zhvillimit të arsimit, shkencës dhe profesionalizimit.  

3. Struktura e kuadrit mësimor – shkencor 
Në Fakultetin Juridik procesin mësimor e realizojnë gjithsej 44 mësimdhënës, më konkretisht 28 

mësimdhënës dhe 16 bashkëpunëtorë të rregullt. Procesi i zgjedhjes dhe rizgjedhjes së kuadrit 

akademik në Fakultetin Juridik realizohet në përputhshmëri me kriteret e Ligjit për Arsim të Lartë 

të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe Statutit të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Stafi 

akademik i rregullt në Fakultetin Juridik është në moshë relativisht të re, si te bashkëpunëtorët, 

ashtu edhe te mësimdhënësit. Kjo paraqet një përparësi të madhe për studentët. Ata kanë mundësi të 

mësojnë nga përvojat e tyre bashkëkohore të zhvillimit të shkencës. Nga numri i përgjithshëm i 

stafit akademik në Fakultetin Juridik dominon gjinia mashkullore me rreth 75%, kurse gjinia 

femërore përfaqësohet me 25% të mësimdhënësve. Diskrepancë e madhe vërehet te mësimdhënësit: 

vetëm 16% prej tyre janë të gjinisë femërore, ndërsa ka tendenca të balancimit gjinor te 

bashkëpunëtorët, ku 42% janë të gjinisë femërore.  

Nëse vërejmë proporcionin e stafit të rregullt në Fakultetin Juridik si dhe numrin e studentëve të 

regjistruar në vitin akademik 2015/2016 mund të shohim që numri i studentëve për “kokë” të 

profesorit është më i madh. 

Tabelat më poshtë paraqesin pasqyrë e detajuar rreth titujve akademikë dhe moshës mesatare së të 

gjithë të angazhuarve.  

Me qëllim që mësimdhënia të realizohet në mënyrë sa më efikase, në Fakultetin Juridik në vitin 

akademik 2015/2016 kanë qenë të angazhuar me kontratë 13 profesorë dhe 25 bashkëpunëtorë.  

 

Tabela nr.1 Mësimdhënësit e rregullt dhe me kontratë në Fakultetin Juridik gjatë vitit akademik 

2016/2017 

Rregullt meshk. fem. mosha gjithsej kontratë meshkuj  femra mosha gjithsej 



 

6 
 

Ordinar 5 - 60-65 1 Ordinar - - - - 

Inordinar 2 1 45-55 3 Inordinar 1 - 45-55 1 

Docent 15 5 33-45 20 Docent 8 0 30-60  

Gjithsej 22 6 - 24  9 - - - 

 

Tabela nr.2 Bashkëpunëtorët e rregullt dhe me kontratë në Fakultetin Juridik gjatë vitit akademik 

2016/2017 

Rregullt meshkuj femra mosha gjithsej kontratë meshkuj femra mosha gjithsej 

Asistent 3 7 26-50 10 Asistent 4 8 26-40 12 

Gjithsej 3 7 / 10 Gjithsej 4 8 / 12 

 

Tabela nr.3 Mësimdhënësit e rregullt dhe me kontratë në Fakultetin Juridik gjatë vitit akademik 

2017/2018 

Rregullt meshk. fem. mosha gjithsej kontratë meshkuj  femra mosha gjithsej 

Ordinar 5 1 40-65 6 Ordinar - - - - 

Inordinar 9 3 40-55 12 Inordinar 2 - 45-55 2 

Docent 8 3 33-55 20 Docent 7 1 30-55 8 

Gjithsej 22 7 - 24  9 1 - - 

 

Tabela nr.4 Bashkëpunëtorët e rregullt dhe me kontratë në Fakultetin Juridik gjatë vitit akademik 

2017/2018 

Rregullt meshkuj femra mosha gjithsej kontratë meshkuj femra mosha gjithsej 

Asistent 3 7 26-50 10 Asistent 10 10 26-40 20 

Gjithsej 3 7 / 10 Gjithsej 10 10 - 12 

 

Tabela nr.5 Mësimdhënësit e rregullt dhe me kontratë në Fakultetin Juridik gjatë vitit akademik 

2018/2019 

Rregullt meshk. fem. mosha gjithsej kontratë meshkuj  femra mosha gjithsej 

Ordinar 5 1 40-65 6 Ordinar - - - - 

Inordinar 9 3 40-55 12 Inordinar 2 - 35-42 2 
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Docent 7 5 33-55 12 Docent 7 1 31-57 8 

Gjithsej 21 9 - 30  9 1 - 10 

 

Tabela nr.6 Bashkëpunëtorët e rregullt dhe me kontratë në Fakultetin Juridik gjatë vitit akademik 

2018/2019 

Rregullt meshkuj femra mosha gjithsej kontratë meshkuj femra mosha gjithsej 

Asistent 3 5 41/60 8 Asistent 2 5 28/37 7 

Gjithsej 3 5 - 8 Gjithsej 2 5 - 7 

 

4. Misioni 
Misioni i Fakultetit Juridik përfshin tendencën e krijimit të kuadrove të profesionalizuara në 

sferën e së drejtës, shkencave politike, gazetarisë dhe kriminalistikës. Konkretisht, qëllimi kryesor i 

fakultetit është që të përgatitë kuadro të reja me kapacitet të lartë profesional, të cilët do të mund të 

ushtrojnë veprimtarinë e tyre në institucionet e sistemit juridik, shoqëror, si gjykata, qeveri, ministri, 

kuvend, komuna, drejtori, mediat e shkruara dhe audio-vizuele, agjencione të ndryshme, veprimtari 

në sferën e jurisprudencës, avokatisë, noterisë dhe sfera të tjera të sektorit privat.  

 

4.1 Strategjia e zhvillimit 

Gjatë kësaj periudhe nga viti akademik 2016-17 Fakulteti Juridik ka realizuar planet dhe 

strategjitë që i ka paraparë përgjatë vitit akademik. Si aktivitete më të rëndësishme janë këto: 

• Realizimi i plotë dhe përcjellja me përpikëri të mbarëvajtjes së ligjëratave dhe ushtrimeve në 

Fakultetin Juridik, si dhe në programet studimore brenda tij, si një nga kushtet dhe obligimet 

themelore pedagogjike që burojnë nga Ligji i Arsimit të Lartë në RM; 

• Krijimi, zhvillimi, mbrojtja dhe transmetimi i mëtutjeshëm i njohurive përmes 

mësimdhënies dhe punës kërkimore e shkencore, që do zhvillohet më tej në Fakultetin 

Juridik dhe në programet studimore brenda këtij fakulteti; 

• Vijimi i realizimit të plotë të mësimit praktik, duke përmbushur planin aksional, që është 

hartuar në fakultet për dërgimin e studentëve në institucionet përkatëse shtetërore përfshirë 

gjykata, prokurori, noterë, avokatë, organe të administratës shtetërore të pushtetit qendror 
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dhe atij lokal, mediat e vendit dhe ato të Shqipërisë e Kosovës me qëllim të zbatimit të 

mësimit teorik në praktikë; 

• Vazhdimi i mbajtjes së mësimit klinik me persona zyrtarë së paku nga 10 vjet përvojë pune 

nga institucionet përkatëse të Republikës së Maqedonisë, me qëllim të aftësimit të 

studentëve në përpilimin dhe hartimin e akteve të ndryshme juridike në praktikë; 

• Mbajtja e konferencës në bashkëpunim Aleancën Franceze në Tetovë, më 29.02.2016; 

• Organizimi i një seminari me temë:" Korniza normative dhe udhëzimet për monitorimin e 

gjuhës së urrejtjes" për studentët e ciklit të parë dhe të dytë më datë 07-08 prill 2016; 

• Vizitë studimore për qasjen dhe përpunimin e të dhënave për veprat penale dhe 

diskriminimin, të shkaktuar nga urrejtja në gjykatën themelore në Tetovë dhe sektorin për 

punë të brendshme në Tetovë për studentët e ciklit të parë dhe të dytë  më datë 28 - 29 prill 

2016; 

• Organizimi i debateve dhe fokus grupeve me studentët e studimeve të ciklit të parë për 

temën "Mbrojtja gjyqësore nga diskriminimi" në Tetovë, Shkup dhe Kërçovë më datë 03-14 

maj 2016; 

• Organizimi i shkollës verore "Të drejtat e njeriut dhe drejtësia penale", Ohër më datë 21-30 

korrik 2016. 

• Organizimi i Kongresit (Konferencës) të Studentëve të Drejtësisë: "Drejtësia, barazia dhe 

mosdiskriminimi", për studentët e ciklit të parë dhe të dytë, më datë 30 shtator 2016. 

• Organizimi i Konferencës së Tretë Shkencore Ndërkombëtare të Fakultetit Juridik më datë 

13 - 14 nëntor 2016; 

• Pjesëmarrje në aktivitetet për improvizim të seancave gjyqësore nga fusha e drejtësisë 

penale të organizuara në partneritet me fakultetet juridike të vendit; 

• Vazhdimi i organizimit të aktiviteteve me karakter profesional dhe shkencor me Aleancën 

Franceze dhe Institutin Francez për të drejtat e njeriut; 

• Pjesëmarrja dhe intensifikimi i bashkëpunimit në fushën shkencore me institucionet e vendit 

dhe ato ndërkombëtare; 

• Botimi i nr. 4 dhe 5 / 6 të revistës shkencore ndërkombëtare “Justicia”. 

• Kemi konkurruar me disa projekte të karakterit hulumtues shkencor, në fushën e 

mësimdhënies në institucionet përkatëse për të fituar grande të caktuara, së bashku me disa 

partnerë të universiteteve nga rajoni dhe Evropa që do të ndihmonin stafin e fakultetit tonë 

në aftësimin e mëtejshëm të tij në të arriturat e fundit të mësimdhënies dhe me kërkime të 

ndryshme shkencore. Ne si fakultet, në bashkëpunim me zyrën për shkencë kemi hartuar 

projekte me interes për fakultetin përkatësisht për universitetin tonë; 
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• Organizimi i manifestimit të 9 Majit-Ditës së Evropës në nivel të universitetit; 

• Organizimi i disa tryezave shkencore me pjesëmarrës të ndryshëm eminentë nga fusha të 

ndryshme të drejtësisë, me peshë dhe rëndësi të veçantë për aktualitetet shoqërore. Do të 

jemi më aktiv në iniciativat e ndryshme ligjore me qasje kritike për të kontribuar që ato të 

jenë sa më të qëndrueshme dhe të arrijnë qëllimin e veprimit të tyre juridik; 

• Organizimi i vizitave të studentëve në muzeun e kriminalistikës në Shkup, vizitë në Burgun 

e Idrizovës në Shkup, si dhe ndjekja e një seance të Parlamentit të Maqedonisë nga studentët 

tanë. Gjithashtu, realizohen vizita me studentët e gazetarisë në Tiranë dhe Prishtinë nëpër 

mediumet më prestigjioze, të shkruara, radio dhe audio-vizuele:TVSH, RSH, ATSH, Top 

Channel, Tv Klan, RTK, TV 21, me qëllim të qasjes më të afërt të të ushtruarit të profesionit 

të gazetarit; 

• Po ashtu, gjatë këtij viti, në dhjetor 2016, planifikohet organizmi i Ditëve të gjykimit të 

simuluar në Fakultetin Juridik në kuadër Universitetit “Goce Delcev”- Shtip, për here të 

dytë, por kësaj radhe me karakter garues ndërmjet pesë universiteteve nga Maqedonia 

(UKIM, UKLO, UGD, UEJL dhe USHT); 

• Në bashkëpunim me Institutin për të Drejtat e Njeriut në Shkup gjatë vitit 2016 u organizua 

trajnim treditor në gazetarinë hulumtuese në restorantin Bushi, ku studentët e Gazetarisë të 

shoqëruar nga profesori dr.sc. Dashmir Idrizi morën pjesë në këtë trajnim të ndarë në dy 

faza: teorike dhe praktike, në mes të ligjëruesve merrnin pjesë: dr.sc. Biljana Sekullovska, 

mr.Snezhana Llupevska dhe përfaqësues të OSB-së; 

• Kyçja e studentëve në projektet e ndryshme në bashkëpunim me komunat, ministritë dhe 

ambasadat e huaja në vendin tonë; 

• Vazhdimi i mbajtjes së seancave simuluese të gjykatës nga ana e studentëve, me ç’rast 

studentët do të mësohen me rregullat e zhvillimit të procedurave gjyqësore; 

• Meqë nuk arritëm ta themelojmë një studio televizive të studentëve të USHT-së në vitin 

akademik që kaloi kjo do të mbetet po ashtu një nga qëllimet e realizimit të synimeve tona 

për këtë vit akademik. Në kuadër të departamentit të Gazetarisë kjo studio do të jetë në 

shërbim të të gjitha aktiviteteve të studentëve të Universitetit tonë; 

• Vazhdimi i promovimit të të gjitha iniciativave të studentëve dhe dhënia e mundësive të 

barabarta për të gjithë ata, për një angazhim më aktiv të studentëve si në aspektin individual, 

ashtu edhe në atë kolektiv, në  jetën e institucionit dhe në mësimnxënien e tyre. 

Studentët e Fakultetit Juridik të UT-së i fituan vendet e para në garat 

ndëruniversitare të organizuara nga Universiteti “Goce Dellçev” i Shtipit 
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26. Gjatë  vitit akademik 2017-2018 nën organizim të Universitetit “Goce Dellçev” në Shtip u 

mbajtën garat për storien-kronikën më të mirë televizive. Në këto gara morën pjesë fakultetet e 

gazetarisë të tre Universiteteve: UKIM-Shkup, Goce Dellçev-Shtip dhe USHT-Tetovë. 

Studentët tanë të katedrës së Gazetarisë, të shoqëruar nga profesori i tyre doc.dr.Dashmir Idrizi 

u prezantuan me storien filmike-kronikën televizive kushtuar rastit  27 prillit në Parlamentin e 

Maqedonisë të vitit 2017, ku në shënjestër ishin edhe gazetarët dhe u shpërblyen me vendin e 

parë. Ekipit të studentëve i printe studenti Jakup Vejseli  i shoqëruar nga Arlind Bajrami – 

kameraman dhe Egzon Misimi - montazher. 

27. Në garat ndëruniversitare, të cilat u organizuan në Universitetin “Goce Dellçev” në Shtip, 

me mbështetje të OSBE-së, për nder të Ditës Ndërkombëtare për të Drejtat e Njeriut gjatë vitit 

2018, me pjesëmarrjen e studentëve nga pesë fakultete juridike të universiteteve publike dhe 

private nga Maqedonia, studentët e Fakultetit Juridik të Universitetit të Tetovës e fituan vendin 

e parë.  

Në këtë manifestim morën pjesë studentë nga fakultetet juridike të pesë universitete të 

ndryshme të vendit, si: Universiteti i Tetovës, Universiteti i Shkupit, Universiteti i Manastirit, 

Universiteti i Shtipit dhe Universiteti i Evropës Juglindore. Në këto gara, studentët garojnë mes 

veti për të marrë çmimin e parë përmes një gjykimi të simuluar, i cili vendoset në bazë të 

zgjidhjes së rastit.  

Studentët e Fakultetit Juridik në këto gara u udhëhoqën nga mentorët e këtij fakulteti 

prof.dr.Qebir Avzia dhe doc.dr. Arta Bilalli. Studentja e studimeve master në Fakultetin Juridik, 

Kaltrina Emro, u zgjodh si gjykatësja më e mirë, ndërsa edhe studentët e tjerë të grupit u 

vlerësuan maksimalisht për paraqitjet e tyre.  

28. Nën organizim të katedrës së Gazetarisë të Fakultetit Juridik pranë USHT-së  me 30 tetor të 

vitit 2018 u organizua promovimi i librit “Fjalori politik i Berishës 90-92 “ i autorit Alferd Lela 

ligjërues në katedrën e Gazetarisë në Universitetin e Tiranës. 

 

5. STRUKTURA ORGANIZATIVE E FAKULTETIT 

5.1.Organogrami 
Fakulteti Juridik ka këtë përbërje të dekanatit: 

-Dekani; 

- Prodekani për arsim; 
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- Prodekani për shkencë; 

- Sekretari i Fakultetit; 

• Shefi i  programit të Studimeve zë Drejtësisë; 

• Shefi i programit të Shkencave Politike; 

• Shefi i programit të Gazetarisë; 

• Shefi i programit të Kriminalistikës; 

• Koordinatori për studime pasdiplomike; 

• Koordinatori për studime të doktoratës; 

• Koordinatori për ECTS. 

 

5.2 Programet studimore 
 

STUDIMET E DREJTËSISË  

Në bazë të viteve të themelimit, programet studimore mund të paraqiten përmes kësaj tabele nr. 7: 

 Programi studimor Viti i themelimi 

1 Studime të drejtësisë 3+2 

2 Shkencat politike 4+1 

3 Gazetari 4+1-3+2 

4 Kriminalistikë 3+0 

 

Fakulteti Juridik, si njësi akademike e arsimit të lartë, është i hapur për të gjithë studentët që 

dëshirojnë të studiojnë. Fakulteti Juridik organizon studime sipas modelit 3+2. 

Misioni i këtij fakulteti është që juristët e ardhshëm që do të profesionalizohen në Fakultetin Juridik 

të jenë të aftë të marrin pozita dhe të zënë vende të punës në organet e jurisprudencës, edhe atë në 

gjyqësi, prokurori publike, në avokaturë,  në administratën shtetërore, në institucionet dhe organet e 

ndryshme të pushtetit shtetëror dhe në sektorin privat. 

Ky fakultet synon: 
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• dijen, shkencën dhe arsimimin e brezave të rinj; 

• aftësimin e studentit të gjykojë në mënyrë kritike dhe të mendojë në mënyrë analitike; 

• aftësimin e studentit për të analizuar fenomene, ngjarje, koncepte, ligje apo politika të 

caktuara; 

• mundësia e studentit të shprehet lirshëm dhe të rezonojë në mënyrë më të gjerë. 

  Për realizimin e synimeve të lartpërmendura, Fakulteti juridik ka akredituar programet e 

veta edhe atë me:  

Vendim për harmonizimin dhe akreditimin e programit të studimit Shkencat Juridike në studimet e 

ciklit të pare  në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetëror të Tetovës nr.12-266 / 2-1 më datë 

05.04.2013: 

• Studime të Drejtësisë 

Vendim për harmonizimin dhe akreditimin e programeve të studimit të ciklit të parë të 

studimeve katërvjeçare në Fakultetin Juridik në Universitetin Shtetërorë të Tetovës nr.12-344 / 2, 

datë 17.01.2013 

• Studime Politike; 

• Gazetaria dhe Media; 

• Kriminalistikë. 

Vendim për harmonizimin dhe akreditimin e programit të studimeve të ciklit të parë të sistemit 

trevjeçar në Fakultetin e Drejtësisë në Universitetin Shtetëror të Tetovës nr.12-119 / 5, datë 

17.09.2014. 

Vendimi për akreditimin e programeve studimore universitare në Universitetin Shtetëror të Tetovës.  

Duke u bazuar në përmbajtjen e programeve studimore, mund të dallojmë këto karakteristika: 

Programi studimor Studimet e Drejtësisë 

Në kuadër të programit studimor Studimet e Drejtësisë rreth 92% e lëndëve obligative janë në 

përputhshmëri me fushën e programit studimor sipas kualifikimit ndërkombëtar të Fraskatit. Një 

lëndë është pjesërisht në përputhshmëri me fushën e programit studimor sipas këtij klasifikimi. Sa i 

përket lëndëve zgjedhore rreth 83% janë plotësisht në përputhshmëri me fushën e programit 

studimor, ndërsa 2 lëndë nuk janë aspak në përputhshmëri me fushën e programit studimor sipas 

klasifikimit të lartpërmendur. 
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• Në të gjitha lëndët (obligative dhe zgjedhore), kompetencat e parapara janë plotësisht në 

përputhshmëri me kompetencat e definuara te deskriptorët në nivel të programit studimor, 

respektivisht qëllimi është orientimi i studentëve në njohjen e dukurive themelore që i 

ofrojnë lëndët në kuadër  të këtij programi; 

• Marrë në tërësi, vendosja kronologjike e lëndëve në kuadër të programit studimor Studimet 

e Drejtësisë relativisht është në kontinuitet të zhvillimit dhe mbindërtimit të njohurive dhe 

shkathtësive të studentëve;  

• Duke marrë parasysh zhvillimet e fundit në fushën e shkencës si dhe përmbajtjen dhe 

literaturën e ofruar, të gjitha lëndët në kuadër programit studimor në Studimet e Drejtësisë 

kanë nevojë  për azhurnim të pjesshëm. 

Programi studimor Gazetari 

• Në kuadër të programit studimor Gazetari, 16 lëndë obligative (rreth 63%) janë plotësisht në 

përputhshmëri me fushën e programit studimor sipas kualifikimit ndërkombëtar të Fraskatit, 

si dhe 6 lëndë (37%) janë pjesërisht në përputhshmëri me fushën këtij programi studimor. 

Prej 13 lëndëve zgjedhore rreth 46% janë plotësisht në përputhshmëri me fushën e programit 

studimor, si dhe 7 lëndë (54%) janë pjesërisht në përputhshmëri me fushën e këtij programi 

studimor. 

 

Definimi i kompetencave në kuadër të programeve studimore 

• Në të gjitha lëndët (obligative dhe zgjedhore), kompetencat e parapara të lëndëve janë 

plotësisht në përputhshmëri me deskriptorët për zhvillim të kompetencave të programit 

studimor, respektivisht qëllimi është që studentët të orientohen drejt njohjes me dukuritë që i 

trajtojnë lëndët në kuadër të këtij programi studimor. 

• Vendosja kronologjike e lëndëve të programit studimor Gazetari relativisht është në 

kontinuitet të zhvillimit dhe mbindërtimit të njohurive dhe shkathtësive të studentëve. 

• Aktivitetet  me të cilat ngarkohen studentët me qëllim të zhvillimit të kompetencave 

përkatëse në të gjitha lëndët obligative dhe zgjedhore janë të planifikuara në përputhshmëri 

me numrin e kredive dhe shpërndarjen e orëve sipas numrit të kredive të lëndës përkatëse.  
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6. VEPRIMTARIA MËSIMORE 
Fakulteti Juridik realizon veprimtarinë edukativo – arsimore në harmoni me sistemin e 

akumulimit dhe tranfserimit të kredive (ETCS) të akredituar në vitin 2012. Kohëzgjatja e studimeve 

në programet studimore të Fakultetit Juridik është e ndryshme. Gjegjësisht, programi studimor i 

drejtësisë dhe i kriminalistikës zgjasin nga tre vjet me gjithsej 180 kredi (ECTS) të grumbulluara, 

ndërsa programi studimor i Shkencave Politike dhe Gazetarisë zgjasin katër vjet dhe studentët 

grumbullojnë gjithsej 240 kredi (ETCS). Tendenca e akreditimit të fundit të programeve studimore 

të Fakultetit Juridik është i orientuar nga implementimi i mirëfilltë i sistemit të Bolonjës, me çka 

edhe planprogramet përmbajnë lëndë opcionale në vitet e caktuara studimore.  Gjithashtu, në 

programin studimor të Shkencave Politike është bërë riakreditimi i planprogramit me tendencë të 

ndjekjes së trendve bashkëkohore shkencore. Ky program është orientuar në mënyrë që t’i 

kushtohet kujdes edhe politikës sociale. Studentët procesin e studimeve e finalizojnë me përgatitjen 

e temës së diplomës. Numri i kredive ndryshon nga 2 e deri më 8. Karakteristikë e lëndëve 

opcionale është se bartin me vete 2 kredi, ndërsa për pjesën më të madhe të lëndëve karakteristikë 

është se kanë nga 5 kredi. Me qëllim të ndjekjes së nevojës së të rinjve për shkollim si dhe nevojës 

së tregut të punës, nga viti akademik 2013/2014, programi studimor i  Shkencave Politike filloi me 

punë edhe në qytetin e Tetovës, ndërsa programi studimor i Studimeve të Drejtësisë hapi disperzime 

në qytetin e Kërçovës.  

 

Disperzimet në Shkup dhe Kërçovë  

     Struktura e studentëve në studimet deridiplomike 

Me qëllim të edukimit dhe arsimimit të studentëve dhe duke pasur parasysh gjendjen e vështirë 

ekonomike të qytetarëve, me vendim të Senatit u mundësua që Fakulteti Juridik i USHT-së të hapë 

drejtimet e disperzuara në Shkup në vitin akademik  2009-2010, drejtimi Juridik, dhe me vonë në 

2010 edhe Shkencat Politike dhe Gazetari, ndërsa në Kërçovë hapi drejtimin e Drejtësisë në vitin 

akademik 2010-2011, të cilat funksionuan deri në vitin 2015 

Të dhënat për studentët e regjistruar në Shkup dhe Kërçovë gjatë vitit 2015-16, e cila njëherit 

ishte edhe gjenerata e fundit e regjistrimit të studentëve në fakultetet e disperzuara. 
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Tabela nr.8 Numri i studentëve të studimeve deridiplomike sipas programeve studimore në 

vitin akademik 2015/2016, studimet e disperzuara Shkup. 

 Programi 

studimor 

Rregullt Korrespodencë Projekt 

35-45 

Gjithsej Shtetas 

të huaj 

Nacionaliteti 

M F M F M F  M F M F 

1 Studime 

të 

drejtësisë 

78 58 - - 9 11  6 4  - 

2 Gazetari 51 22 - - - -  2  Shqiptarë turq 

 Totali 129 80 - - - -  12 -   

 

Tabela nr.9 Numri i studentëve të studimeve deridiplomike sipas programeve studimore në 

vitin akademik 2015/2016, studimet e disperzuara Kërçovë. 

 Programi 

studimor 

Rregullt Korrespodencë Projekt 

35-45 

Gjithsej Shtetas 

të huaj 

Nacionaliteti 

M F M F M F  M F M F 

1 Studime të 

drejtësisë 

34 21 - - - - 55 - - - - 

 Totali 34 21 - - - - 55 - - - - 

 

Tendenca e Fakultetit Juridik është që të jetë më pranë studentëve, duke i përgatitur si në 

aspektin teorik ashtu edhe në atë praktik për të ushtruar veprimtarinë e tyre në të gjitha institucionet 

e sistemit juridik. Për këtë qëllim, në përputhshmëri me Ligjin për Arsim të Lartë dhe në 

përputhshmëri me sistemin për ECTS të Fakultetit Juridik  dhe Statutin e Universitetit të Tetovës, 

nga viti akademik 2013/2014 filloi me implementimi i planit aksional për realizimin e punës 

praktike në institucionet me të cilat Universiteti i Tetovës si dhe Fakulteti Juridik ka realizuar 

marrëveshje bashkëpunimi. Studentët e programeve studimore të Studimeve të Drejtësisë, 

Shkencave Politike dhe Kriminalistikës, praktikën e realizojnë në institucionet qendrore dhe 

rajonale të sistemit juridik, siç janë komunat, gjykata themelore, burgu i Tetovës si dhe njësitë 

rajonale të Ministrisë së Drejtësisë dhe Ministrisë së Ekonomisë. Programi studimor i Gazetarisë, 

praktikën e realizon nëpër mediat e vendit, respektivisht në servisin publik TVM2, në TV nacionale, 

TV regjionale, gazetat dhe radiot e vendit.  
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7. Struktura e studentëve 

7.1 Struktura e studentëve në studimet deridiplomike 
Fakulteti Juridik prezantohet para studentëve të ardhshëm në kuadër të promovimit të 

përgjithshëm të Universitetit Shtetëror të Tetovës. Ky proces realizohet përmes vizitave nëpër 

shkolla të mesme në Republikën e Maqedonisë, por edhe përmes organizimit të ditës së hapur.  

Gjatë këtyre vizitave prezantohet fakulteti, përfshirë edhe programet studimore në veçanti, 

karakteristikat e tyre, si dhe kushtet të cilat i posedon për realizimin e planprogrameve të cilat i 

ofron. Pos tjerash promovimi i Fakultetit Juridik  realizohet edhe në kuadër të ditëve të hapura që 

mbahen në hapësirat e Universitetit, me çka ofrohen materiale të ndryshme promovuese, përmes të 

cilave u ofrohet mundësi studentëve të ardhshëm që të njihen me stafin dhe të njihen me hapësirat 

ku do të realizohet mësimdhënia.  

 

Tabela nr.10 Numri i studentëve të studimeve deridiplomike sipas programeve studimore në vitin 

akademik 2016/2017 

 Programi 

studimor 

Rregull

t 

Korrespodenc

ë 

Projekt 

35-45 

Gjithse

j 

Shtetas 

të huaj 

Nacionalitet

i 

M F M F M F  M F M F 

1 Studime të 

Drejtësisë 

37 46 23 10 10 6 132 4 1 - 3 

2 Shkencat 

Politike 

16 2 - -  - 18 2 - - - 

3 Gazetari 6 2 -    8 - - - - 

4 Kriminalistik

ë 

63 7 - - - - 70 - - 3 1 

 Totali 122 57 23 10 10 6 218 6 1 9 4 

 

 

Tabela nr.11 Numri i studentëve të studimeve deridiplomike sipas programeve studimore në vitin 

akademik 2017/2018 
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 Programi 

studimor 

Rregullt Korrespodenc

ë 

Projekt 

35-45 

Gjithse

j 

Shteta

s të 

huaj 

Nacionalitet

i 

M F M F M F  M F M F 

1 Studime të 

Drejtësisë 

30 30 23 9 - - 92 - - - - 

2 Shkencat 

Politike 

13 8 - - - - 21 - 2 - - 

3 Gazetari 1 7 - - - - 8 - - - - 

4 Kriminalistik

ë 

51 4 - - - - 55 - - 1 - 

 Totali 95 49 23 9 - - 176 = 2 - - 

 

Tabela nr.12 Numri i studentëve të studimeve deridiplomike sipas programeve studimore në vitin 

akademik 2018/2019 

 Programi 

studimor 

Rregullt Korrespodenc

ë 

Projekt 

35-45 

Gjithse

j 

Shtetas 

të huaj 

Nacionalitet

i 

M F M F M F  M F M F 

1 Studime të 

Drejtësisë 

20 33 14 11 - - 78 1 6 - 1 

2 Shkencat 

Politike 

4 2 - - - - 6 1 - - - 

3 Gazetari 4 2 - - - - 6 - 1 - - 

4 Kriminalistik

ë 

44 5 - - - - 49 1 - - - 

 Totali 72 42 14 11 - - 139 3 7 - 1 
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7.2 Struktura e studentëve në studimet master 
Studimet master në Fakultetin Juridik kanë filluar në vitin akademik 2008-2009 fillimisht në 

drejtimin e Juridikut për të vazhduar më pas edhe nëpër drejtimet tjera. Programet u  akredituan nga 

këshilli për akreditim dhe u miratuan nga Ministria e Arsimit e RM-së. 

Tabela nr.13 Numri i studentëve në studimet pasdiplomike në vitin akademik 2016-2017 

 Programi 

studimor 

Rregullt Gjithsej Shtetas të huaj Nacionaliteti 

M F  M F M F 

1 Penal  8 8 16 - - Shqiptar Shqiptar 

2 Civil 2 6 8 - - Shqiptar Shqiptar 

3 Administrativ 6 1 7 - - Shqiptar Shqiptar 

4 M. 

ndërkombëtare 

5 1 6 - - Gazetari Gazetari 

5 M. 

ndërkombëtare 

stad evropiane 

2 0 2 - - Gazetari Gazetari 

6 Gazetari 3+2 - 1 1 - - -  Shqiptar 

7 Gazetari - 1 - - - - Gazetari 

 Gjithsej 23 18 40 - - - - 

 

 

 

 

Tabela nr.14 Numri i studentëve në studimet pasdiplomike në vitin akademik 2017-18 

 Programi 

studimor 

Rregullt Gjithsej Shtetas të huaj Nacionaliteti 

M F  M F M F 

1 Penal  8 8 16 - 1 - Maqedonas 

2 Civil 4 12 16 - - Shqiptar  

3 Administrativ - 1 1 - - Shqiptar - 
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4 M. 

ndërkombëtare 

4 4 8  1  maqedonas 

5 M. 

ndërkombëtare 

stud evropiane 

2 - 2 - - Shqiptar  

6 Gazetari 2 3 5 - - Shqiptar  

 Gjithsej 20 28 48 - 2   

 

 

Tabela nr. 15 Numri i studentëve në studimet pasdiplomike në vitin akademik 2018-19 

 Programi 

studimor 

Rregullt Gjithsej Shtetas të huaj Nacionaliteti 

M F  M F M F 

1 Penal  5 6 11 - - Shqiptar  

2 Civil 3 2 5 - - Shqiptar  

3 Administrativ 3 2 5 1 - Shqiptar maqedonas 

4 M. 

ndërkombëtare 

1 - 1 - - Shqiptar  

5 M. 

ndërkombëtare 

stad. evropiane 

3 - 3 - - Shqiptar  

6 Gazetari 1 - 1 - - Shqiptar  

 Gjithsej 16 10 26 - - Shqiptar  
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7.3 Struktura e studentëve në studimet e doktoraturës 
Këtë vit akademik për herë të parë bëhet akreditimi i programit studimor të ciklit të tretë – 

Historia e institucioneve dhe shteti ligjor, ku përfshihen tre programe edhe atë: Historia e së drejtës, 

Marrëdhëniet ndërkombëtare dhe Historia e diplomacisë dhe Sistemet politike bashkëkohore.  

Parakusht ligjor për të regjistruar studentë në ciklin e tretë ishte akreditimi i mentorëve dhe 

konform dispozitave ligjore. Përmes një mentori të akredituar hapet mundësia që të regjistrohen 3 

studentë në ciklin e tretë. Gjithsej u akredituan 5 mentorë dhe u regjistruan 15 studentë në 

programin e lartpërmendur.  

Interesimi për regjistrim në ciklin e tretë ishte shumë i madh, andaj edhe bëhet përpjekje që të 

plotësohen kushtet ligjore për akreditim të mësimdhënësve të rinj me qëllim që të mundësohet edhe 

regjistrimi i numrit më të madh të studentëve në ciklin e tretë.  

 

8.ANKETIMI I STUDENTËVE 
Për realizimin e evaluimit të orës mësimore në kuadër të Fakultetit Juridik gjithsej janë 

plotësuar 591 pyetësorë.  Rreth 80% e studentëve në Fakultetin Juridik vlerësojnë se ligjëratat 

fillojnë saktë sipas orarit, kurse rreth 75% se ligjëratat mbarojnë në kohën e paraparë sipas orarit të 

shpallur. Përqindja më e madhe e përgjigjeve të studentëve që deklarojnë se ligjëratat fillojnë dhe 

mbarojnë sipas orarit të paraparë janë në programin studimor Kriminalistikë (97%) dhe Shkenca 

Politike (94%). 

Rreth 78% e studentëve të anketuar në Fakultetin Juridik janë shprehur se gjatë ligjëratës kanë 

bërë pauzë 15 e më shumë minuta. Sipas programeve studimore në Kriminalistikë numri më i madh 

i studentëve (rreth 88%) deklarojnë se gjatë ligjëratave bëjnë pauzë 15 e më shumë minuta. Pastaj 

vijojnë studentët e programit studimor Studime të Drejtësisë me rreth 77%.  

Për realizimin ligjëratave në Fakultetin Juridik pedagogët përdorin mjete të ndryshme për 

prezantim: (22%) e studentëve deklarojnë se gjatë ligjëratave mësimdhënësit shënojnë tekst në 

dërrasë, kurse rreth 21% e studentëve deklarojnë se përdoren slajde përmes prezantimeve power 

point.  Megjithatë vlen të theksohet se përqindje e konsiderueshme e studentëve (40%) deklarojnë 

se gjatë ligjërimit mësimdhënësit nuk përdorin asnjë mjet për të realizuar ligjëratën. Përqindja më e 

madhe e studentëve të cilët deklarojnë se mësimdhënësit nuk përdorin asgjë gjatë ligjërimit (madje 

as tekst në dërrasë) janë në programin studimor Kriminalistikë ( 49%) dhe Studime të Drejtësisë 

(46% e studentëve). 
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Realizimi i ligjëratave 

Studentët kanë vlerësuar realizimin e orës në lëndë të caktuara nëpërmjet shtatë pyetjeve.  

Në kuadër të Fakulteti Juridik, studentët kanë vlerësuar pozitivisht realizimin e orës më të gjitha 

pyetjet. Edhe atë vlerësim më pozitiv kanë dhënë për sigurinë, bindshmërinë dhe qartësinë e 

mësimdhënësve gjatë ligjërimit (M= 4.65; M=4.50; M=4.47). Që të tre karakteristikat e 

mësimdhënësve janë vlerësuar si dominante pozitive në të gjitha programet studimore të Fakultetit 

Juridik. 

 

 

 

Tabela 11. Mesataret e indikatorëve të realizimit të ligjëratave 

 Tema përputhshmëri 

me ligjëratat 

Ligjërata të 

qarta 

Ligjërues i sigurt Ligjërues 

bindës 

Mesatarja (N) Mesatarja (N) Mesatarja (N) Mesatarja (N) 

Studime të 

Drejtësisë 
 

4.39 (372) 4.47 (372) 4.65 (372) 4.60 (372) 

Shkenca Politike 4.67 (64) 4.40 (64) 4.54 (64) 4.35 (64) 

Gazetari 
 

4.26 (36) 4.67 (36) 4.89  (36) 4.69 (36) 

Kriminalistikë  4.30 (126) 4.51 (126) 4.73 (126) 4.64 (126) 

 

Përmbajtja e ligjërimit/prezantimit është vlerësuar nëpërmjet 14 pohimeve, në të cilat janë 

përgjigjur me pesë opsione të mundshme, prej aspak nuk pajtohem (1) deri plotësisht pajtohem (5). 

Studentët kanë deklaruar se materiali i prezantuar gjatë ligjërimit ka qenë në përputhshmëri me 

temën e prezantuar në fillim të orës (M=4.52), mësimdhënësit pyesin për paqartësi (M=4.52) dhe se  

studentët e kanë pasur të qartë në çka duhet të fokusohen për të përgatitur temën konkrete për 

provim (M=4.23). Sipas programeve studimore, studentët e Gazetarisë potencojnë se mësimdhënësi 

ilustron me shembuj konceptet e prezantuara me qëllim të përdorimit praktik të të njëjtave 

(M=4.44), megjithatë  ka hapësirë për të avancuar lidhshmërinë e përmbajtjeve të prezantuara me 

përmbajtje të lëndëve tjera të fushës së gazetarisë (M=2.41). Studentët e programit studimor 
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Studime të Drejtësisë vlerësojnë se edhe më shumë duhet të orientohen për burime shtesë që do ju 

shërbenin për zgjerim të informatave (M=2.84) 

Tabela 12. Mesataret e indikatorëve të përmbajtjes së ligjëratave 

 Orientim në 

pikat kyçe 

të temës 

Lidhshmëri 

me tema 

tjera 

Ilustrim me 

shembuj i 

përmbajtjes 

Lidhshmëri 

për përdorim 

të njohurive në 

praktikë 

Motivon për 

pjesëmarrje 

aktive në 

ligjërata 

Mesatarja 

(N) 

Mesatarja 

(N) 

Mesatarja (N) Mesatarja (N) Mesatarja (N) 

Studime të 

Drejtësisë 
 

4.01 (372) 3.703 (372) 4.04 (372) 3.62 (372) 3.82 (372) 

Shkenca Politike 4.06 (64) 3.86 (64) 4.52 (64) 4.09 (64) 3.93 (64) 

Gazetari 
 

3.46 (36) 3.83 (36) 4.44 (36) 4.08 (36) 4.33 (36) 

Kriminalistikë  4.27 (126) 3.98 (126) 4.41 (126) 4.19 (126) 4.44 (126) 

 

Menaxhimi i orës është vlerësuar nëpërmjet shtatë pohimeve. Përgjigjet e mundshme në të 

gjitha pohimet kanë lëvizur prej opsionit aspak nuk pajtohem (1) deri plotësisht pajtohem (5). 

Studentët në nivel të fakultetit japin vlerësime pozitive në pyetjet në lidhje me menaxhimin e orës 

gjatë ligjëratës, duke veçuar se nuk ka pas zhurmë gjatë ligjëratës (M=1.04) kanë qenë të 

koncentruar në ligjëratë (M=4.28) dhe se mësimdhënësi në mënyrë aktive ka qenë i orientuar nga 

studentët .(M=3.51).   

Sipas programeve studimore, studentët e Gazetarisë dhe të programit studimor 

Kriminalistikë veçojnë se mësimdhënësit e tyre kanë menaxhuar pozitivisht diskutimin me studentë 

duke qenë të paanshëm e duke lënë hapësirë për të gjithë studentët që të shprehen (M=4.43; 

M=4.23).  

Interaksionin joverbal të mësimdhënësve studentët e kanë vlerësuar nëpërmjet dhjetë pohimeve, 

gjithashtu me pesë opsione të mundshme për përgjigje edhe atë prej aspak nuk pajtohem (1) deri 

plotësisht pajtohem (5). Në tërësi studentët vlerësojnë pozitivisht interaksionin e mësimdhënësve 

ndaj tyre gjatë realizimit të ligjëratës.  Kontakti joverbal me të gjithë studentët si vëzhgim i 

balancuar ndaj gjithë studentëve është karakteristikë e veçuar pozitive e mësimdhënësve (M=4.39). 

Në përgjithësi studentët e Fakultetit Juridik vlerësojnë se janë të kënaqur me mënyrën e organizimit 

të ligjëratave (M=4.35). Të dhënat sipas programeve studimore janë paraqitur në tabelën 13.  

Tabela 13. Mesataret e indikatorëve të përmbajtjes së menaxhimit të orës nga mësimdhënësi 

 Dëgjoi në 

mënyrë 

Stimuloi 

për 

Ishte i 

paanshëm 

Mbajti 

koncentrimin 

Vëzhgim i 

balancuar 

Të 

kënaqur 
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aktive 

komentet e 

studentëve 

pjesëmarrje 

aktive në 

ligjëratë 

gjatë 

diskutimit 

të 

studentëve 

e studentëve ndaj të 

gjithë 

studentëve 

nga 

realizimi i 

orës 

Mesatarja 

(N) 

Mesatarja 

(N) 

Mesatarja 

(N) 

Mesatarja 

(N) 

Mesatarja 

(N) 

Mesatarja 

(N) 

Studime të 

Drejtësisë 
 

3.17 (372) 3.00 (373) 3.49 (372) 4.22 (372) 4.34 (372) 4.26 (372) 

Shkenca 

Politike 

3.98 (64) 3.81 (64) 3.94 (64) 4.37 (64) 4.44 (64) 4.39 (64) 

Gazetari 
 

3.89(36) 3.59 (36) 4.43 (36) 4.30 (36) 4.72 (36) 4.50 (36) 

Kriminalistikë  4.16 (126) 3.83 (126) 4.23 (126) 4.37 (126) 4.43 (126) 4.57 (126) 

 

9. VEPRIMTARIA SHKENCORE DHE PJESËMARRJA NË PROJEKTE 
Stafi akademik i Fakultetit Juridik ka qenë mjaft aktiv në publikimin e punimeve shkencore në 

konferenca dhe revista me karakter rajonal dhe ndërkombëtar si dhe pjesëmarrje në mbi 100 

konferenca ndërkombëtare dhe seminare. Duke marrë për bazë pesë vitet e fundit mbi 300 punime 

janë publikuar nga anëtarët e stafit si autor dhe bashkautor.  Publikimet kryesisht realizohen ne 

revista shkencore si Justicia, SouthEast European Review, Vizione, Vandeplas Publishing,  

Ashburn Institute of Transnational Law Journal,  Journal of Institute for British-Irish Studies 

University College, Journal of Institute for Sociological, Political and Juridical Research in Skopje,  

Heritage Journal, Casopis "Ljudska Prava", Ulpianus etc.  

Fakulteti juridik ka ndjekur në mënyrë të vazhdueshme grantet për projekte dhe ka aplikuar në disa 

prej tyre, në projekte të Tempus-it, ku edhe ka fituar projektin Tempus 144787, program studimor 

në master marrëdhëniet ndërkombëtare (të drejtat e njeriut) në gjuhën angleze. Së fundi ka 

aplikuar për një projekt te Horizon 2020, ku bartës do te ishte USHT në bashkëpunim me 

Universitetin e Grazit dhe të Venecias.  

Sa i përket organizimit të konferencave shkencore, Fakulteti Juridik ka qenë organizator i dy 

konferencave shkencore ndërkombëtare. E fundit u realizua në nëntor 2015, me temë: 

Universalizmi, globalizimi dhe sundimi i së drejtës, në të cilën janë të ftuar të marrin pjesë dhe të 

prezantojnë hulumtimet shkencore autorë nga të gjitha vendet e rajonit. 

3.1 Stafi akademik i Fakultetit Juridik ka qenë mjaft aktiv në botimin e 

titujve të rinj shkencor nga lëmi i drejtësisë, gazetarisë dhe shkencave politike, 

gjatë viteve 2016-2019. 
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Librat që i kanë botuar profesorët e Fakultetit Juridik gjatë vitit akademik 2015-2016: 

 

1. Dashmir Idrizi Komunikimi me publikun  Luma Grafix Tetovë 2016 

 

2. 

  

Faton Z. Shabani 
Pasojat juridike nga 

mospërmbushja e 

kontratës për shitjen 

ndërkombëtare të 

mallrave 

 

Universiteti i 

Tetovës 

 

 

Tetovë 

 

 

2016 

Tabela nr.16 

 

Librat që i kanë botuar profesorët e Fakultetit Juridik gjatë vitit akademik 2017-2018: 

1 
Ferat Polisi “Filozofia e së drejtës – 

studime filozofike” 
"Iris" Strugë 2018 

 

 

2. 

 

 

Shpresa Alimi-

Memedi 

“Начелото на 

автономија на волјата 

на договорните страни 

во Францускиот 

граѓански законик”  

 

 

 

Figa 

 

 

 

Tetove 

 

 

 

2018. 

3. Faton Z. Shabani E  drejta afariste 

ndërkombëtare 

Universiteti i 

Tetovës 

Tetovë 2018 

4. Ali Musliu Të drejtat e njeriut Albiz-

Fondacion 

Shkup 2018 

Tabela nr.17 

 

 

Librat që i kanë botuar profesorët e Fakultetit Juridik gjatë vitit akademik 2018-2019 

 

1. Dashmir Idrizi Gazetaria televizive Tringa Design Tetovë 2019 

2.  

Dashmir Idrizi 

Themelimi dhe 

funksionimi i Mediave në 

gjuhën shqipe në RM 

Tringa Design Tetovë 2019 

 

3. Jusuf Zejneli  

&Fejzulla 

Berisha& Argëtim 

Saliu 

 

”E drejta 

administrative”,  

Furcan Print Shkup 2019 

4. Drita M. 

Fazlia, Faton Z. 

Shabani 

Zgjidhja jashtëgjyqësore e 

kontesteve 

Universiteti i 

Tetovës 

Tetovë 2019 

5. Qebir Avziu Hyrje ne kriminalistikë Litera grup Tetovë 2019 

6. Ferat Polisi “Sociologjia politike” "Iris" Strugë 2019 
 

Tabela nr.18 
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Mobiliteti i stafit është poashtu një nga prioritetet e Fakultetit Juridik me qëllim të rritjes së 

cilësisë së hulumtimeve shkencore. Doc. Dr. Ali Musliu ka realizuar një program 6-mujor për 

kërkime shkencore nëpërmjet të JFDP Program of US Department at University of Texas at Austin, 

Law School.  Mr.sc Vlona Pollozhani- Shehu, ka fituar disa bursa njëmujore për kërkime shkencore 

në Universitetin e Gracit, Austri.   

 

10. HAPËSIRAT DHE RESURSET MATERIALE 
Fakulteti Juridik ka kushte moderne për realizimin e mësimit teorik dhe praktik. Kjo më së miri 

mund të shihet në paraqitjen tabelare për hapësirat dhe resurset materiale që i posedon.  

Tabela nr.23 Kushtet hapësinore 

 
Lloji i objektit Njësia  

Sipërfaqja në 

m2 
Ulëse 

1   9.850 m2  

2 

-Sipërfaqe e 

parashikuar për 

studime juridike 

Amfiteatër  

Hapësirë 

administrative 

Klasë kompjuterike 

 

1 

3 

1 

1 

1 

    120 m2 

80 m2 

120 m2 

25 m2 

18 m2 

30 m2 

 

80 

140 

20 

/ 

25  

3 
Kapacitete të tjera 

shfrytëzuese 

 

100 m2  

Gjithsej 
       9,850 m2 

364 m2 
265 

 

Tabela nr.24 Pajisjet në dispozicion të Fakultetit Juridik 
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Р.б 

Përshkrim i hollësishëm i pajisjeve të 

disponueshme nga programi studimor i 

Juridikut 

Sasia 

 

     Përshkrim i hollësishëm i kompjuterëve  

30 

1.1 Dell OptiPlex'" 380 MiniTower 1  

1.2 
OptiPlex 380 MT Core 2 Duo E7500 

with VT (2.93GHz, 3M, 1066MHz FSB) 
1  

1.3 

Genuine Windows® 7 Professional 

Bonus-Windows XP Professional 

downgrade 

1  

1.4 
3GB DDR3 Non-ECC 

SDRAM,1066MHz, (2 DIMM) 
2  

1.5 
320GB SATA 3.0Gb/s and 8MB 

DataBurst Cache™ 
1  

1.6 
16X DVD+/-RW SATA, Roxio 

Creator™ CyberlinkPowerDVD™ 
1  

1.7 
ATI R.: Jdeon HD 2400 Pro 256MB 

single DV Full Height 
1  

1.8 Internal Dell Business Audio Speaker 1  

1.9 Mouse Pad with Dell Logo 1  

1.10 
Dell 5 Button Premium USB Optical 

Black Mouse 
1  

1.11 
Enhanced Ouiekev TM USB Spacesaver 

Black keyboard 
1  

1.12 Power DVD 8.0 Software - li'ista & XP 1  
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Compatible 

1.13 
Roxio Creator 9.0 (with Media) - XP & 

Vista Compatible 
1  

1.14 OptiPlex Resource DVO 1  

1.15 System Docs (DT Chassis} – European 1  

1.16 3 Year Parts Only Warranty... 1  

2. 
Dell E Series E2010H 20in Wide 

Monitor, VGA/ DVI 
 30 

Përshkrim i hollësishëm i laptopëve 

3. DELL Latitude E5500  5 

3.1 Dell Vostro'" 1510 1  

3.2 

Intel® Core™ 2 Duo P8800 with VT 

(2.66GHz, 3M L2 Cache, 1066MHz 

FSB) 

1  

3.3 
Genuine Windows® 7 Professional with 

media 
1  

3.4 
15.4" Widescreen WXGA 0280 x 800} 

Display with Anti-Glare Coatina 
1  

3.5 3.0GB, DDR2-800 SDRAM, 2 DIMMS 1  

3.6 250GB Hard Drive, 5400RPM 1  

3.7 
8X DVD+/-RW w/Roxio and Cyberlink 

PowerDVD™ 
1  

3.8 
Intel(ii) Integrated Graphics Media 

Accelerator X3100 
1  

3.9 External 56k V.90 Modern (USB) 1  
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including Cable and Adapter 

3.10 
Dell'" Wireless 1395 (802.11 b/g) 

MiniPCI Card 
1  

3.11 
Dell'" Wireless 360 Bluetooth(ii) Card 

ROW 
1  

3.12 
Primary 6-cell 58 WHr Lithium Ion 

battery 
1  

3.13 6SW Power Adapter (3 Wire) 1  

3.14 
1 Meter power Cord (3 Wire) – 

European 
1  

3.15 
DellTM Optical Scroll Premium USB 

Mouse 
1  

3.16 
Internal Keyboard - US/Euro 

(OWERTY) 
1  

3.17 English Documentation 1  

3.18 DELL Nylon Carry Case 1  

3.19 3 Years Parts Only Warranty.. 1  

4. DELL Projectors 1409X  35 

4.1 Dell'" 1409X Portable Projector   

4.2 Dell M409WX Projector   

4.2 
2 Years Whole Unit Warranty (90 days 

warranty of the lamp) 
1  

5. 
Проективни платна со димензии 

160 x 160 cm 
 2 

6. Dell 1320c Network Color Laser  1 
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Printer 

7 Dell 1125 Multifunction Laser Printer  4 

 

 

11. KONKLUDIMI 
Fakulteti Juridik është ndër fakultetet që funksionon që nga themelimi i Universitetit të Tetovës 

me një program studimor të përgjithshëm si dhe prej vitit 2004 në kuadër të Universitetit Shtetëror 

të Tetovës. Prej vitit 2008 në kuadër të Fakultetit Juridik funksionojnë tre programe studimore, edhe 

atë: Programi studimor i Drejtësisë, Shkencave Politike dhe Gazetarisë, ndërsa prej vitit 2014 edhe 

programi studimor i Kriminalistikës.  

Nëse mbështetemi të anketa e studentëve mund të vërejmë se rezultati i saj në përgjithësi tregon një 

sukses për Fakultetin Juridik në tërësi dhe për programet studimore në veçanti.  

Për të plotësuar kërkesat dhe nevojat e studentëve do të kishim sugjeruar: 

• Informimi për pjesëmarrje nëpër konferenca, projekte, mysafirë ligjërues të realizohet edhe 

nëpërmjet burimeve të tjera të informimit të cilët i përdorin më shpesh studentët; 

• Zhvillimi i ushtrimeve në formë të praktikës – gjë që do t’u shërbejë më shumë studentëve; 

• Krijimi i planit të koordinatorit për ECTS që çdo fillim të vitit akademik të realizojë takim 

me grupet të ndryshme të studentëve të vitit të parë, me qëllim që t’u sqarohet sistemi i 

kredive dhe çështjet të cilat janë në interes të studentëve; 

• Vendosja e kutive në hapësirat frekuentuese në të cilat studentët do të kenë mundësi të japin 

sugjerime/ankesa/lëvdata etj. 

• Zhvillimi i strategjisë për menaxhimin e të dhënave nga kutia e sugjerimeve. 

 

Komisioni për evaluim i Fakultetit Juridik      

Prof.dr. Qebir Avziu – kryetar      

Prof.dr. Drita M. Fazlia – anëtar 

Doc.dr. Ebrar Ibrahimi - anëtar 

Doc.dr. Dashmir Idrizi - anëtarë 
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Doc.dr. Fatmir Xheladini - anëtar 

Linda Salihi - anëtar 

Sindis Hasani - anëtar 


