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Qëllimet dhe objektivat e kursit: 

 

Kursi trajton forcat nxitëse në thelb të globalizimit dhe mundësinë e menaxhimit të tyre, për 

reduktimin e varfërisë dhe për rritjen e zhvillimit socio-ekonomik të botës, sidomos të vendeve në 

zhvillim, në përputhje me standardet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Rritja progresive e 

marrëdhënieve dhe shkëmbimeve në fusha të ndryshme në nivel botëror çon drejt një konvergjence 

ekonomike dhe kulturore ndërkombëtare, e cila shoqërohet me efekte pozitive dhe negative. Nga 

njëra anë theksohet roli i globalizimit në progresin ekonomik dhe social të vendeve më pak të 

zhvilluara dhe nga ana tjetër nënvizohet fakti që pavarësisht progresit të jashtëzakonshëm të 

dekadave të fundit, cenimi i dinjitetit njerëzor dhe të drejtave themelore vazhdon të jetë mjaft i 

përhapur. Pra, lidhja midis globalizimit, zhvillimit dhe të drejtave të njeriut përbën një nga temat më 

të ndjeshme të debatit shkencor bashkëkohor.  

Objektivat e kësaj lënde janë familjarizimi i studentëve me konceptet kryesore të globalizimit, 

varfërisë, pabarazisë dhe gjendjen aktuale të të drejtave të njeriut në këtë kontekst. Studentët pritet 

që të njihen me debatet e lidhura me këto çështje dhe që të zhvillojnë pikëpamje kritike dhe aftësitë 

e duhura analitike për të trajtuar çështjet e ndryshme që u prezantohen.  

 

Plani mësimor: 

Nr. TEMA 
ORË (L/S) 

1 Prezantim i lëndës dhe analizë e koncepteve bazë 
3/3 

2 Këndvështrimet kryesore mbi globalizimin 3/3 

3 Globalizimi dhe institucionet ekonomike botërore 3/3 

4 Teoritë e zhvillimit 3/3 

5 Të drejtat e njeriut: Historia dhe standartet aktuale 3/3 



                                                       

 

 

Mënyra e vlerësimit: 

Mënyra e vlerësimit është me dy provime, ku provimi i parë ka 300 pikë të mundshme ndërsa 

provimi përfundimtar ka 500 pikë dhe detyra apo projekti i kursit ka 200 pikë të mundshme.  

Në total  studenti/ja mund të përfitojë 1000 pikë të mundshme nga anagazhimet gjatë semestrit, 

detyrat e kursit, etj. Studenti që mungon në 25% të orëve të kursit vlerësohet automatikisht me 

notën 4.  

 

Vlerësimi përfundimtar do të bëhet mbi bazën e pikëve të grumbulluara dhe përqindjeve përkatëse 

si më poshtë: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Literatura bazë: 

 Leksione të punuara nga pedagogu i lëndës dhe artikuj shkencorë të specializuar. 

 Ballesteros, J., Globalization and Human Rights Challenges and Answers from a European 

Perspective, Pjesa I dhe III, Springer, 2012. 

 Barrett M., Interculturalism and multiculturalism: similarities and differences, CoE, 2013. 
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6 A është globalizimi i mirë për të drejtat e njeriut? 3/3 

7 Menaxhimi i diversitetit: multikulturalizmi dhe interkulturalizmi 3/3 

8 Bashkëpunimi për zhvillim në politikën e jashtme të BE-së. 3/3 

9 Te drejtat e njeriut, nacionalizmi dhe konfliktet ne Ballkan 3/3 

10 E ardhmja e të drejtave themelore në epokën globale 3/3 

 Total 60 (30L/30S) 

Nota Pikët Përqindjet 

4 0-599 0-59% 

5 600-660 60-66 

6 670-730 67-73 

7 740-800 74-80 

8 810-870 81-87 

9 880-940 88-94 

10 950-1000 95-100 
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