Njësia akademike:
Titulli i lëndës:
Niveli:
Statusi lëndës:
Viti i studimeve:
Numri i orëve në javë:
Vlera në kredi – ECTS:
Koha / lokacioni:
Mësimdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës

Të dhëna bazike të lëndës
Fakulteti Filozofik
HISTORI ORALE
BA
Zgjedhore
Semestri VI
3+0
5
sipas orarit të paraparë nga Fakulteti
Prof. Dr. Bujar DUGOLLI
E mail: bujar.dugolli@uni-pr.edu
Përmes realizimit të këtij moduli studentët do të
njoftohen për zhvillimet nga historia Orale.
Do të paraqitet një tablo e përgjithshme e
fenomeneve dhe proceseve evolutive të historisë
orale në vend dhe ne botë.
Do te mësohet rreth procedurave të aplikimit të
Historisë orale ne praktikë.
Studentëve do tu ofrohen gjithashtu informacione
për grumbullimin dhe menaxhimin në fushën e
administrimit dhe arkivimit të materialeve qe
procedon me to Historia Orale.

Qëllimet e lëndës:
Qëllimi parësor i kësaj lënde është që studentët të
arrijnë jo vetëm të marrin informacione të duhura
mbi historinë Orale por edhe ti aplikojnë ato ne
praktikë.
Gjithashtu:
 Studentët do të fitojnë njohuri bazike për
menaxhimin e programeve për ruajtjen e
kujtesës dhe lëndës arkivore;
 Studentet do fitojnë njohuri të mjaftueshme
për aplikimin e fakteve nga historia Orale në
dobi të shkencës së Historisë;
 Studentët do ti rrisin aftësitë prezantuese
dhe në fushën e publikimit të fakteve dhe
burimeve Orale në revista shkencore;
 Ngritjen e nivelit të etikës profesionale etj.
Rezultatet e pritura të nxënies:

Rezultatet e pritura të nxënies (nënkuptojnë
njohuritë, aftësitë dhe shkathtësitë që do ti fiton
studenti pas përfundimit të suksesshëm të këtij
kursi. Për ti paraqitur këto të arritura përdoren foljet
si: din, përshkruan, krahason, projekton, harton,

1

zhvillon etj).
Pas përfundimit të këtij kursi (lënde) studenti do të
jetë në gjendje që:
1. Në mënyrë të pavarur të shfrytëzoj literaturën
dhe burimet që i referohen problemeve në fjalë dhe
që gradualisht të përgatitet për punë kërkimore
shkencore.
2. Studentët do ti zhvillojnë dhe përparojnë aftësitë
e tyre në prurjen e përfundimeve të drejta dhe
kritike të mbështetura në analiza dhe krahasime të
fakteve historike.
3. Studentët do të dinë ti shpjegojnë drejt specifikat
e zhvillimit historik të Historisë Orale dhe të
përcjellin të dhënat e reja në këtë fushë .
4. Studentët do të aftësohen që përmes formave të
të shprehurit oral, shkrimit dhe eseve të fitojnë një
kulturë të përgjithshme akademike.
Kontributi nё ngarkesën e studentit ( gjë që duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё 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

Ditë/javë

3
1
1
0.30

15 javë
15 javë
10 javë
10 ditë/javë

Gjithsej
45

4
2
1

2 ditë/javë
5 ditë
20 ditë

8
10
20

2
2

5 ditë
2 javë

10
4

1

8 ditë

8

15
10
5

125:25= 5 ECTS
Gjatë ligjëratave studentët do të kenë mundësi
debati jo vetëm me rastin e ligjërimit të temës nga
ana e mësimdhënësit por edhe gjatë trajtimit të
eseve dhe punimeve. Seminaret apo prezantimet
punohen individualisht dhe në grupe. Mësimdhënia
zhvillohet me ligjërime orale me ndihmën e
prezantimeve vizuale, nëpërmjet video-projektorit
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etj .

Metodat e vlerësimit:
Angazhimi në ligjërata dhe me ese 15%
Vijimi i rregullt
5%
Realizimi dhe prezantimi i projekteve 35%
Provimi final
45%
Totali
100%
Literatura
Literatura bazë:

Literatura shtesë:

-Dugolli, Bujar. Historia Gojore, Universiteti i
Prishtinës, Departamenti i Historisë, Prishtinë 2018
-Paul, Thomson. The Voice of dhe Paste- Oral
History. Therd Edition, Oxford University Press
Inc. New York- USA: 2009
Parks, Robert & Thomson, Alistar. The Oral
History Reader, Second Edition. Routladge Taylor
& Frandcis Group, London and N
ew York: 2006
- Hamilton, Paul and Shopes, Linda. Oral History
and Public Memories. Temple University Press,
Philadelphia USA: 2008.
-Gashi, Ibrahim. Historia Publike–menaxhimi i
programeve për ruajtjen e historisë. Prishtinë:
2005.
- Osmani, Jusuf. Arkivistika. Prishtinë: 2005.
- Ludmilla, Jordanova. History in Practice. London,
New York , p.141-172: 2000
-Dearstyne, Bruce W. Managing Historical Records
Program: a guide for historical agencies. Walnut
Creet: 2000
-Tolles, Bryant F., Jr. Ed. Leadership for the
Future: Changing the Directorial Roles in
American History Museums and Historical Societis.
Nashville: 1991
- Welch, Deborah. Teaching Public History
Strategies for Undergraduate Program
Development, The Public Historian. Vol. 25,
January Nr. 1, p. 71-82: 2003
- Marie Plane, Ann. On Pulling together Historians,
Citizens and Collaboration, The Public Historian.
Volume 24, Issue 1, Page 7-10, Winter , p. 7-10:
2002
- Kenneth, L. Ames, Barbara; Franco, Thomas,
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Frye, L. eds. Ideas and Images: Developing
Interpretive History Exhibits: 1992;
- Fredikson, Bernard. Roli i ndryshuar i Arkivave
në Shqipërinë Moderne. Tiranë: 2003
-Dokumenti i numerizuar, Sinteza dhe përvoja
Evropiane. Tiranë: 2001.
- Koqi, Stefan. Fjalori i terminologjisë arkivore.
Tiranë: 2001.
- Jordanova, Ludmilla. Histori in Practice. London
& New York: 2000
Plani i dizajnuar i mësimit:
Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Njoftimi i studentëve me syllabusin e lëndës, detyrat dhe
obligimet ndaj lëndës;

Java e dytë:

Ç’është Historia Orale;

Java e tretë:

E kaluara e Historisë Oral;

Java e katërt:

Historia dhe Komuniteti;

Java e pestë:

Arritjet e Historisë Orale;

Java e gjashtë:

Evidencimi i Dëshmive Historike;

Java e shtatë:

Vetë Memoria;

Java e tetë:

Projektet nga Historia Orale;

Java e nëntë:

Intervistat dhe mënyra e realizimit;

Java e dhjetë:

Menaxhimi dhe Ruajtja e Historisë Orale;

Java e njëmbëdhjetë:

Menaxhimi dhe Arkivimi i materialeve;

Java e dymbëdhjetë:

Metodat dhe Interpretimi i materialeve;

Java e trembëdhjetë:

Shkrimi i Historisë sipas burimeve Orale;

Java e katërmbëdhjetë:

Prezantimi dhe diskutimi i Projekteve të realizuara;

Java e pesëmbëdhjetë:

Përmbledhje e përgjithshme.
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Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes*
 Hyrja me kohë në ligjërata - e domosdoshme. Vonesa mbi 10 minuta nuk
justifikohet;
 Telefonat celularë shkyçen para se të fillojë procesi mësimorë;
 Kopjimi gjatë provimit final - i ndaluar dhe ndëshkohet;
 Shfrytëzimi jo i drejtë i burimeve (plagjiati etj.) me rastin e hartimit të eseve,
punimeve seminarike etj. - i ndaluar dhe ndëshkohet;
Çdo kontakt me profesorin e lëndës lidhur me çështjet që dalin nga lënda përkatëse nëpërmjet e-mail adresave, ditëve të parapara për konsultime dhe ne raste urgjente edhe
përmes telefonit .
* Statut i universitetit të Prishtinës i cili është ne fuqi parasheh politikat e mirësjelljes dhe
misionin e Universitetit.
Ne do ti përmbahemi këtij statuti, njëherit kërkohet qe edhe studentet të jenë të
përkushtuar në respektimin e aktit me të larte normativ të Universitetit të Prishtinës.
 Bujar Dugolli, të gjitha të drejtat të rezervuara
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