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PROGRAM SYLLABUS  
LËNDA “Integrimi i EJL-së në BE”, IBE331  
MODULI “Marrëdhënie Ndërkombëtare”  

VITI III  SEMESTRI I 
 

I. Informacion i përgjithshëm: 
Programi i Studimit:  Shkenca Politike,  BA 
Tipi: B 
Kreditet: 6 ECTS; Ngarkesa: 30L/30S 

 
II. Lënda(ët) Parakusht: Nuk ka. 
 

III. Literatura:  
a. Teksti Bazë: Cikël Leksionesh përgatitur nga pedagogu. 
Gjeopolitika dhe teknika e zgjerimit të UE-së 
b. Bibliografia e Këshilluar: EuroSpeak 1-18, Lëvizja Europiane në Shqipëri (EMA); Faqja zyrtare 
e Delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri; Handbook on EU enlargment  (2001 )  

 

IV. Përshkrimi i Lëndës: Lënda fokusohet në procesin e integrimit evropian të Ballkanit 
Perëndimor. Në thelb lënda trajton politikën e zgjerimit të Bashkimit Evropian dhe ndikimin e saj 
në vendet e rajonit.  

Objekti i lëndës është të paraqesë një rishikim analitik dhe teorik mbi zgjerimin e BE-së si dhe ti 
aplikojë ato në rastin e Ballkanit Perëndimor. Ligjëratat do të trajtojnë në mënyrë të detajuar 
procesin duke analizuar qasjen rajonale, procesin a Stabilizim Asocimit, negociatat për aderim si 
dhe gjithë instrumentet përbërës të tij. Arsyet dhe motivet e zgjerimit të BE-së në Ballkanin 
Perëndimor, strategjitë dhe instrumentet e politikës së zgjerimit të BE-së si dhe sfidat që përballet 
ky proces do të jenë çështjet kryesore të kësaj lënde. Në aspekte të ndryshme të procesit do të 
bëhet krahasimi me eksperiencën e vende të Evropës Qendrore dhe Lindore si dhe sillen shembuj 
konkretë. 

 

V. Rezultatet e të Nxënit/Mësuarit:  
 

Nr. Objektiva Njohëse & Aftësuese 
Në fund të lëndës synohet që studentët të:  

1 Ketë njohuri të përgjithshme mbi  politikën e zgjerimit të BE-së dhe procesin e Integrimit të 
EJL 

2 Ketë njohuri mbi koncepte bazë të studimeve evropian dhe procesin e integrimit 
 Të analizojë procesin e integrimit të vendeve të Evropës Juglindore në BE 
3 Të analizojë mundësinë e rajonit dhe të çdo vendi për tu bërë pjesë e familjes Evropiane 
4 Të njohë faktorët të cilët influencojnë procesin si dhe mekanizmat e ndikimit të procesit në 

vetë vendet e Evropës Juglindore  

 



VI. Format e Mësimdhënies/Mësim-nxënies:  
Procesi mësimor realizohet nëpërmjet leksioneve, seminareve, ushtrimeve, laboratoreve, 
detyrave/projekteve të kursit si edhe praktikave profesionale, e kombinuar edhe me format 
alternative të vlerësimit si më poshtë. 

VII. Mënyra e Vlerësimit:  
Vlerësimi i dijes është gjithë-semestral (vjetor) dhe realizohet nëpërmjet formave të vlerësimit 
tradicionale dhe alternative që reflektojnë stilet e ndryshme të mësimnxënies/mësimdhënies duke 
e bërë vlerësimin pjesë integrale të procesit mësimor. Mënyra e vlerësimit të lëndës është si më 
poshtë: 

Komponentët e Vlerësimit Pesha (%) 
2  Aktivitete Kryesore Vlerësuese (AKV) 

(një testet i Ndërmjetëm dhe një ese) 
30% 

Provimi/Projekti Përfundimtar (PP) 50% 
Pjesëmarrje në Mësim ose Aktivizimi 20% 

TOTALI 100% 
V.O. Provimi/Projekti Përfundimtar është gjithëpërfshirës, pra mbulon të gjithë materialin e dhënë 
gjatë 15 javëve të mësimit me pyetje të shpërndara në masën rreth 30% nga materiali i lëndës 
tashmë të testuar me AKV dhe rreth 70% nga materiali ende i pa-testuar me AKV. 
 

 

Tabela e Vlerësimit 
Përqindja p 

(%) 
0 ≤ p < 

50 
50 ≤ p < 

56 
56 ≤ p < 

66 
66 ≤ p < 

76 
76 ≤ p < 

86 
86 ≤ p < 

96 
96 ≤ p ≤ 

100 
Nota 4 5 6 7 8 9 10 

 
VIII. Politika Akademike:  
Politikat akademike të ndjekura në këtë lëndë janë në përputhje me politikat akademike të 
manualeve kryesore të UMB-së (shih Statutin, Rregulloren, Manualin Akademik, Kodin e Etikës, 
etj.). Në veçanti:  

a. Studenti duhet të frekuentojë të paktën 50% të seancave të leksioneve dhe 75% të seancave 
të ushtrimeve apo seminareve. 

b. Studenti duhet të zbatojë Kodin e Etikës, speçifikisht pjesët në lidhje me plagjiaturën, 
sjelljen e përgjegjshme, etj. 

c. Studenti është përgjegjës për njohjen e manualeve kryesore të universitetit si edhe për 
zbatimin e të gjitha rregullave që rrjedhin prej tyre dhe nga çdo akt ligjor për arsimin e 
lartë. 

d. Është e këshillueshme që studenti të ketë akses ndaj një kompjuteri dhe të dijë të përdorë 
MS Word, Excel, E-mail, Internet dhe PowerPoint. 

e. Ky është vetëm një “syllabus” paraprak dhe studenti është përgjegjës për të qenë në dijeni 
të çdo ndryshimi që i bëhet atij të lajmëruar në klasë.  

f. "Politika Specifike të Lëndës: Frekuentimi i orëve teorike dhe praktike është i detyrueshëm 
ne masën 75%. Nëse studenti mungon është përgjegjësia e tij të gjejë materialet e 
shpërndara dhe detyrat e dhëna në mësim. Hyrja dhe largimi nga mësimi behet vetëm me 
lejen e pedagogut. Studenti duhet të përmbushe detyrimet e lëndës (afatet). Detyrat që 
dorëzohen pas afatit nuk pranohen. 

 
Hartuesi        

 
Dr. Dorian JANO                         
 
 
 
 
 
 



VIII. Kalendari Mësimor Paraprak : 
JAVA(DATA) TEMA DETYRA /AFATI 

JAVA I  
Transformimet post-komuniste në Evropën 
Juglindore: Ballkanizimi (i fundit),  Demokratizimi  (i 
vonuar) dhe Proto-Europianizimi.  

Ndryshimin midis 
transformimeve-post 

komuniste në Evropën 
Juglindore dhe Evropën 

Qëndrore 

JAVA II  
Çfarë është Bashkimi Evropian, Organizatë 
Ndërkombëtare, Shtet Federal apo Sui Generis.  
BE-ja si sistem Politik 

Sillni Argumente rreth BE-
së si Organizatë 

Ndërkombëtare ose si Shtet 
Federal 

JAVA  III  
Integrimi Evropian dhe Europianizimi. Dallimi midis 
procesit të Integrimit dhe Zgjerimit Evropian 

 

JAVA IV  
Politikat e zgjerimit të BE , incentivat ekonomike, 
argumentet normative dhe eksternalitetet negative 
të (mos)zgjerimit të BE-së në Ballkanin Perëndimor 

Pse BE- dëshiron të pranojë 
vendet e Ballkanit, dhe pse 
vendet e Ballkanit kërkojnë 

aderim në BE  

JAVA V  
Etapat kryesore të marrëdhënieve BE - Ballkan 
Perëndimor, që nga viti 1990 deri më sot.    

Marrëdhëniet Shqipëri - BE 

JAVA  VI  

Etapat e zgjerimit të BE. Procesi i Stabilizim 
Asocimit. Marrëveshjet Evropiane dhe Marrëveshja e 
Stabilizim Asocimit. Mbështetje financiare e BE, 
CARDS IPA 

Çfarë kanë përfituar vendet 
e Ballkanit nga MSA 

JAVA VII  
A janë te mjaftueshme motivimet për aderimin e një 
shteti kandidat? Çfarë transformimesh te tjera 
kërkohen? Europianizimi i vendeve kandidate 

Kushtet e Kopenhagenit  

JAVA VIII  
Ku ndryshon Europianizimi i shteteve anëtare nga ai 
i vendeve kandidate 

Kushtet për mbrojtjen e 
minoriteteve 

JAVA  IX  
A ka patur të njëjtën forcë transformuese BE-ja në 
Ballkanin Perëndimor, si në rastin e Europës 
Qëndrore. 

Krahasimi i procesit në EJL 
nga EQ 

JAVA X  
Mekanizmi i DETYRIMIT (enforcement) në rastin e 
vendeve kandidate, mekanizmi i BINDJES 
(persuasion) dhe ai i të Mësuarit (learning). 

Raste studimi, Programi 
Erasmus 

JAVA XI  
Kushtëzimi dhe rrjetet si instrumente të ndryshëm 
që BEja përdor për të ndikuar tek vendet kandidate 

Programet TAIEX dhe 
Twinning 

JAVA  XII  
Perspektivat e anëtarësimit të vendeve të EJL në BE. 
Kroacia si rast suksesi Rasti i Kroacisë 

JAVA XIII  
Integrimi ekonomik rajonal dhe integrimi ekonomik 
në BE i vendeve të EJL. Integrimi politik i Vendeve të 
EJL, implikimet institucionale dhe politike.  

Marrëveshjet e tregtisë së 
lirë 

JAVA XIV  
Zona Shengen dhe  liberalizimi i vizave me vendet e 
Ballkanit Perëndimor 

Rasti i Kosovës 

JAVA  XV  
Integrimi i Shqipërisë në BE. Performanca e 
Shqipërisë në lidhje me adoptimin dhe 
implementimin e legjislacionit në vite. 

Të dhëna nga Progres 
Raportet 

SESIONI I 
PROVIMEVE  

Provimi/Projekti Përfundimtar 
 
- 

 
 
 
Pedagogu 

 Dr. Dorian JANO .....................................  
 


