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Përmbajtja e lëndës përbëhet nga tri pjesë që në vete
paraqesin specifika substanciale që përfundimisht duhet
të identifikojnë një sistem normash juridike dhe
burimeve tjera të karakterit ndërkombëtar mbi bazën e të
cilave zhvillohet biznesi ndërkombëtar ku pjesë e këtij
aktiviteti paraqitet edhe Bashkimi Evropian si organizatë
supranacionale.
a) Pjesa e parë, trajton burime juridike ndërkombëtare
të cilat rregullojnë, sigurojnë dhe garantojnë që
subjektet biznesore ndërkombëtare të krijojnë,
ndryshojnë dhe shuajnë marrëdhëniet e tyre
biznesore.
b) Pjesa e dytë, i dedikohet rolit dhe funksionit të
institucioneve të BE –së , të drejtës dhe politikave
të saja. Në këtë kontekst ky kurs do thellohet në
pjesën ku analizohet pjesa legjislative e cila siguron
zbatimin e politikave bisnesore të BE –së dhe atyre
që kanë të bëjnë me biznesin ndërkombëtar.
c) Pjesa e tretë, do rezultojë me identifikimin e
burimeve specifike juridike ndërkombëtare mbi të
cilat zhvillohet biznesi ndërkombëtar si dhe pozitën
që ka UE -së

Qëllimet e lëndës:

Qëllimi i studimit të kësaj materie fokusohet në
identifikimin dhe njohjen e burimeve juridike
ndërkombëtar (rregullave, konventave, ligjeve dhe
standardeve) mbi bazën e të cilave aktualisht në botën
moderne arrihet që të krijohen, modifikohen ose shuhen
marrëdhëniet biznesore në mes të subjekteve të caktuara
në sferën e BND -së dhe UE -së. Krijimi dhe i një
sistemi juridik mbi nacional funksional është
kompetencë vetëm e shteteve, institucioneve financiare
ndërkombëtare por edhe strukturave sui generis siç
është tani Bashkimi Evropian. Andaj, sot numri i
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subjekteve që konsiderohen me rëndësi të veçantë në
krijimin e një sistemi juridik ndërkombëtar lëmin e BND
– së është më i madh se sa më herët duke i dhënë rëndësi
të veçantë rolit që kanë vende anëtare të BE –së dhe vet
BE si organizatë mbinacionale

Rezultatet e pritura të nxënies:

1) Të marrin të dhënat për t’i njohur e institutet të
caktuara juridike – biznesore ndërkombëtare mbi të
cilat zhvillohen aktivitet biznesor;
2) Të merr informacione mbi burimet materiale dhe
formale normat juridike të cilat në mënyrë gjeneralë
dhe specifike e rregullojnë biznesin me gjerë se
sferat nacionale;
3) T’i njohin konventat më të rëndësishme
multilaterale të cilat e rregullojnë veprimtarinë
biznesore në jetën biznesore dhe degët e saja;
4) Të kuptojë rolin dhe rëndësinë që ka Bashkimi
Evropian dhe shtete e Bashkimit Evropian në cilësi
të subjekteve në kuadër të aktiviteteve që zhvillohen
në BND;
5) T’i studiojë dhe njohë thellë bazën juridike
ndërkombëtare që e rregullojnë aktivitetin e BE –së
në marrëdhënien në kuadër të BND ;

Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të
nxënit të studentit)
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren
Kollokfiume,seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste,
kuiz,provim final)
Projektet, prezantimet ,etj
Totali

Metodologjia e mësimdhënies:

Orë
3
1
1
1

Ditë/javë
10
15
15
15

Gjithsej
60
30
30
30

2
2

20
50

40
100

2
2

20
10

40
20

-

-

180

Meqë bëhet fjalë për një program që më shumë
është i hartuar në planin e informacioneve dhe
burimve teorike puna do koncentrohet në leksione.
Ndërkaq pjesa e ushtrimeve do të fokusohet në
punë me grupe, punime kërkimore - hulumtuese
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dhe pjesë të prezantimeve nga studentët të cilët do
të jenë të detyrueshme në punë kërkimore në fushën
e Ligjit dhe të Rregullave të BND -së dhe UE -së ;

Metoda e vlerësimit:
Vlerësimi ne %
91 – 100% = nota 10
81 – 90 % = nota 9
71 – 80% = nota 8
61 – 71% = nota 7
51 – 60% = nota 6
0 – 50% = nota 5

Literatura
Literatura bazë:

Vijimi i ligjëratave
= 0%
Ese
= 10%
Punimi semnarik
= 30 %
Testi i parë
= 30%
Testi i dytë
= 30 %
Pjesëmarrja ne ushtrime
= 0
Puna grupore dhe rasti i studimit = 0
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

Leksione të përgatitura enkas për studentë - 2013
Dr.sc. Armand Krasniqi
Ueb - faqet e institucioneve ndërkombëtare;

Përmbledhje e të dhënave nga burimet ndryshme
të përgatitura nga pedagogu i lendes.
Institucionet e Bashkimit Evropian – Yvens
DOUTRIAUX & Christian LEQUESNE,
Literaturë e botuar në Parisë në vitin 2005 dhe e
përkthyer dhe e botuar në Tiranë ne vitin 2007;
E drejta institucionale e Bashkimit Evropian
– Jean Paul Jacque, Profesor i merituar në
Universitetin e Strasburgut, botimi i VI, i
përkthyer nga gjuha franceze në gjuhën shqipe
në Tiranë në vitin 2010;
Bashkimi Evropian – titulli origjinal “European
Union” Qendra Ndërkombëtare e Kulturës
“Arbnori” Tiranë 2010;
Evropa prej A deri ne ZH – Werner
Wajdenfeld & Wolfang Wessels – Doracak i
integrimeve evropiane, Prishtinë 2004 Dr,

Mehdi Hetemi “E drejta Ndërkombëtare Tregtare –
Afarsite ”Prishtine, 2007.
9. Disa tema aktuale të ekonomisë së tregut,
Prishtinë, 2006Dr, Mehdi Hetemi .
10. “ Leksione E drejta biznesore ndërkombëtare Dr.
Armand Krasniqi

Literatura shtesë:

 Të gjitha tekstet që kanë në përmbajtjen e tyre
elementet e të ligjit dhe të rregullave të BND -së
dhe të UE -së
 Për çdo temë mësimore, studentët do të pajisen
me materiale të nevojshme në gjuhën shqipe.
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Plani i dizajnuar i mësimit:
Java
Java e parë:

Java e dytë:

Java e tretë:

Ligjërata që do të zhvillohet
Prezantimi i programit – kursit, literaturës dhe rregullave
Vështrime të përgjithshme mbi lëndën LIGJI DHE
RREGULLAT E BND - së dhe të UE - së
Burimet juridike të BND - së
 Kontrata (Konventat) ndërkombëtare
 Zakonet ndërkombëtare
 Kushtet e Bizneset, Terminët Standardë, Uzansat
ndërkombëtare
 Ligji intern (i brendshëm)
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me informacione
për literaturën në Ueb - faqe
Burimet tjera të BND - së
 E Drejta Autonome
 Standardet ndërkombëtare
 E Drejta Transnacionale e tregtarëve (Lex mercatoria)
 Shteti si subjekt i cili e krijon të drejtën
 Etika afariste dhe morali afarist
Burimet Juridike të UE -së
 Traktata themletare, Direktivat dhe Udhëzimet
 Traktat e UE -së të lidhura më Organizatat ndërkombëtare
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me informacione
për literaturën në Ueb - faqe
Roli dhe rëndësia e Kushteve të përgjithshme të biznesit,
uzansat tregtare ndërkombëtare dhe
Rregullat INCOTERMS
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me informacione
për literaturën në Ueb - faqe

Java e katërt:

Java e pestë:

Nocioni i tregtisë së jashtme dhe biznesit ndërkombëtar
Subjektet e BND - së
Ndërmarrjet e specializuara
Konkurrenca e lejuar dhe e palejuar (gara tregtare)
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me informacione
për literaturën në Ueb - faqe
Organizatat ndërkombëtare për normëzim ISO

Komisioni
ndërkombëtar elektroteknik
–
IEC
(International Electrotechnical Comission)
Komisioni ndërkombëtar për rregullat e atestimit të
prodhimeve elektrike – CEE (International Comission on
Rules for the Approval of Electrical Equipment)
Federata ndërkombëtare e organizatave për përdorimin e
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normave – IFAN (International Federation for the
Application of Standards)
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me informacione
për literaturën në Ueb - faqe

Java e gjashtë:
Java e shtatë

Java e tetë:

Java e nëntë:

Java e dhjetë:

Testi i parë
Instituti UNIDROID
United Nations Commission on International Trade
LawUNCITRAL
Konventat doganore mbi transportin ndërkombëtar të mallit në
bazë të karnetit TIR
Konventa ndërkombëtare për transportin rrugor CMR
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me informacione
për literaturën në Ueb - faqe
Organizata Botërore e Tregtisë (OBT)

Shqyrtime mbi parimet e OBT-së

Organet e OBT

Mënyra e funksionimit
Anti damping dhe masat kundërballnacuese
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me informacione
për literaturën në Ueb - faqe
Importimi i mallrave në / nga Bashkimi Europian
Taksimi i mallrave në Bashkimin Europian
Rregullat e tregut të brendshëm në lidhje me lëvizjen e lirë të
mallrave
Rregullat e tregut të brendshëm në lidhje me lirinë e sigurimit
të shërbimeve në Bashkimin Evropian
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me
informacione për literaturën në Ueb - faqe & Udhëzues
elektronik për organizatat dhe ndërmarrjet e mbështetjes së
biznesit që kërkojnë informacion objektiv rreth të bërit biznes
me Bashkimin Europian
Informacioni i tregut
Aspektet ligjore (kontraktuale) të bërjes biznes me BE
Zgjidhja e problemeve në bërjen biznes në BE
Literatura:
A. Krasniqi: Leksionet e përgatitura së bashku me
informacione për literaturën në Ueb - faqe & Udhëzues
elektronik për organizatat dhe ndërmarrjet e mbështetjes së
biznesit që kërkojnë informacion objektiv rreth të bërit biznes
me Bashkimin Europian

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes:
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 Para së gjithash, studenti duhet të jetë i ndërgjegjshëm dhe të respektojë institucionin,
orarin dhe rregullat e caktuara nga fakulteti
 Duhet të respektojë orarin e ligjëratave, ushtrimeve dhe të jetë i vëmendshëm në orën
mësimore
 Gjatë hartimit të punimeve seminarike, studenti duhet t'i përmbahet udhëzimeve të
dhëna nga mësimdhënësi për realizimin hulumtues dhe teknik të punimit.
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