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Përshkrimi i lëndës
Kursi në fjalë ofron cikël leksionesh që shoqërohën
me lëndë mjaftë të vlefshme jo vetëm për sudentet e
historisë por edhe për studentët e shkencave të tjera
humanitare dhe sociale. Si i tillë ky kurs i përgatitë
studentët që dëshirojnë të ndërmarrin hulumtime
historike të mbështetura teorikisht dhe
metodologjikisht.
Qëllimet e lëndës:

Kursi bazik ka për qëllim t’i ndihmojë studentët, që
të marrin një kuptim kritik të dijenive themelore të
teorisë së diskurist dhe analizës së diskurist në
mënyrë që t’i përdorë sa më mirë në teori dhe
praktikë matodat e hulumtimit shkencor të historisë.
Kursi gjithashtu ka për qëllim që të ofron një
pasqyrë mundësive dhe limiteve të metodave të tjera
kuantitative dhe kualitative që janë të dobishme për
hulumtimin historik.

Rezultatet e pritura të nxënies:

1. Të di përdorimin e drejtë të teknikave
metodologjike-shkencore;
2. Të zhvillon dituritë historike përmes rrugës së
hulumtimit shkencor historik;
3. Të harton ese dhe seminare nga lëmi i historisë;
4. Të krahason drejtë metodologjinë e përgjithshme
dhe të veçantë të hulumtimit shkencor;

Kontributi nё ngarkesёn e studentit ( gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej

Ligjërata

3

15

45

Ushtrime teorike/laboratorike

1

15

15

0.30

10 ditë në javë

5

Kollokfiume,seminare

4

2 ditë në javë

8

Detyra të shtëpisë

2

6 ditë në javë

12

Koha e studimit vetanak të
studentit (në bibliotekë ose në
shtëpi)

2

14 ditë/2 javë

28

Përgaditja përfundimtare për
provim

2

12 ditë

24

Koha e kaluar në vlerësim
(teste,kuiz,provim final)

2

2 javë

4

Projektet,prezentimet ,etj

2

5 ditë

10

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren

Totali

151:25=6 ECTS

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjërata, seminare, workshops, video prezantim, etj.

Metodat e vlerësimit:

-Pjesëmarrja e rregullt në ligjërata --------------15%
-Pjesëmarrja në diskutime gjatë ligjëratave ----10 %
-Punimi i seminarit ose ese------------------------20%
-Provimi final - me gojë dhe me test --------------55%
Totali 100%

Literatura
Literatura bazë:

-Sulo-Çaushi,Ilira.[1997], Metodologjia e Historisë.
Tiranë;
-Xhelili,Qazim.[2001],Didaktika e Historisë.Tiranë;
-Sinani,Gjergj.[1991 dhe 1999],Hyrje ne Filozofinë
e Historisë. Shblu, Tiranë;
-Buda,Aleks.[1986],Shkrime Historike 2,Tiranë;
-Boce,Elona.[2004],Si te shkruajmë një punim

kërkimor.Tiranë;
-Gjini,Roland.[1999],Historia dhe kurrikulumi
shkollor. Elbasan
-Muja,Ramadan. [1989], Metodika e mësimit të
historisë.Universiteti i Prishtinës-Prishtinë;
-S. Antoljak, Shkencat ndihmëse të historisë,
Prishtinë 1972;
-W. Höflechner,[2000], Hyrje në studimin e
historisë, Shkodër;
-CDP+ Project No. 25/06 “ Methodology of History
and Contemporary Historiography”, with the lecturer
Prof. dr. sc. Jahja Drançolli, from the University of
Prishtina, Faculty of Philosophy, Dept. of History.
-The houses of history, A critical reader in
twentieth-century history and theory, ed. Anna
Green & Kathleneen Troup; Manchester University
Press, 1999.

Literatura shtesë:

-Eco,Umberto.[1997],Si bëhet një punim diplome.
Tiranë;
-Bloch,Marc.[2003],Apologji për historinë ose
mjeshtëria e historianit. Tiranë;
-Burke,P.[1992],New Perspectives on Historical
Writing.Pennsylvania;
-Clausewitz,Carl.[1992].Historical and Political
Eritings.New York;
-Koh,George.[1991],Dictionary of Historic
Documents. New York;
-Popper,Karl.[1996],Mjerimi i Historicizmit. Tiranë;
-Robert,C.[1996],The Logic of Historical
Explanation.Pennsylvania
Plani i dizajnuar i mësimit:
Java

Ligjerata që do të zhvillohet

Java e parë:

Njoftimi me lenden mësimore- Burimet dhe Literatura,
Prezantimi i syllabusit

Java e dytë:

Metodologjia e historisë dhe roli i saj; Çfarë është Historia

Java e tretë:

Ndarjet kohore të historisë; Historiografia dhe metoda
historike

Java e katërt:

Objektiviteti dhe përdorimet e Historisë; Filozofia e historisë

Java e pestë:

Kuptimi i objektivitetit në histori; E vërteta historike

Java e gjashtë:

Përdorimet e historisë; Si procedon historia

Java e shtatë:

Historia si disiplinë shoqërore; Vrojtimi historik

Java e tetë:

Veçori të përgjithshme të vrojtimit historik; Dëshmitë

Java e nëntë:

Transmetimi i dëshmive; Analiza historike

Java e dhjetë:

Burimet historike; Përdorimi i burimeve

Java e njëmbëdhjetë:

Analiza e dokumenteve, kritika e jashtme; Analiza e
dokumenteve, kritika e brendshme

Java e dymbëdhjetë:

Burimet parësore; Mënyrat e përdorimit të burimeve
historike

Java e trembëdhjetë:

Metoda kritike; Analiza historike

Java e katërmbëdhjetë:

Metodologjia dhe Kritika

Java e pesëmbëdhjetë:

Projekti i Hulumtimit; Tiparet e përgjithshme të një punimi
të mirë profesional dhe shkencor;

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 miratuar me 05 korrik 2004 e i cili është ne fuqi
parasheh politikat e mirësjelljes dhe misionin e Universitetit.
Ne do ti përmbahemi keti statuti, njëherit kërkojmë qe edhe studentet te jene te
përkushtuar ne respektimin e aktit me te larte normativ të Universitetit të Prishtinës.

