Të dhëna bazike të lëndës
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:

Fakulteti Filozofik, Departamenti i Historisë
Shkencat Ndihmëse të Historisë
Bachelor
Obligative
2013/2014, Parë (I)
3+2
7
Sipas orarit të paraparë në fillim të semestrit
Prof. Asoc Dr. Bujar Dugolli
bujar.dugolli@uni-pr.edu

Përshkrimi i lëndës

Historianët gjatë hulumtimit dhe interpretimit
përdorin një llojllojshmëri të madhe njohurish dhe
metodash bazë për të hulumtuar e studiuar në
aspektin kritik burimet zyrtare, njëkohësisht edhe
për t’i interpretuar ato. Lëmenjtë studimore që
historianët përdorin në veprimtarinë studimore,
shkenca i ka emërtuar si shkenca ndihmëse
themelore të historisë.

Qëllimet e lëndës:

Ky kursi ka për qëllim t’i ndihmojë studentet që të
marrin një kuptim kritik të dijenive themelore të
teorisë së diskursit dhe analizës së diskursit në
mënyrë që t’i përdorë sa më mirë në teori dhe
praktikë shkencat ndihmëse themelore të historisë
dhe analizën e burimeve tekstuale.

Rezultatet e pritura të nxënies:

Studentet me te përfunduar me sukses këtë kurs do
te kenë mundësi qe:
I. Të di përdorimin e drejtë në teori dhe praktikë të
shkencave themelore ndihmëse të historisë;
II. Të di të shfrytëzojë burimet historike dhe në këtë
kontekst të zhvillojë dituritë historike;
III. Të përgatitët për hartimin e eseve dhe
seminareve nga lëmi i historisë;
IV. T’i krahason drejtë periudhat e ndryshme
historike, etj

Kontributi ne ngarkesën e studentit ( gjë që duhet të korrespondoj me rezultatet e të
nxënit të studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithsej
Ligjërata

3

15 javë

45

Ushtrime teorike/laboratorike

/

/

/

Punë praktike

1

15 javë

15

Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet

1

10 ditë/javë

10

Ushtrime në teren

/

/

/

Kollokfiume, seminare

4

2 ditë/javë

8

Detyra të shtëpisë

3

6 ditë

18

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

2

14 ditë/2 javë

28

Përgatitja përfundimtare për
provim

3

12 ditë

36

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

3

2 javë

6

Projektet,prezantimet ,etj

2

5 ditë

10

Totali

176:25=7 ECTS

Metodologjia e mësimdhënies:

Ligjërata, seminare, video prezantim, etj.

Metodat e vlerësimit:

Në vlerësim duhet të caktohet përqindja e
pjesëmarrjes së secilit vlerësim në vlerësimin
përfundimtar. Një nga mënyrat e vlerësimit do të
jete si në vazhdim:
Vlerësimi i parë: 20%
Vlerësimi i dytë 20%

Detyrat e shtëpisë, prezantimi i tyre ose angazhime
tjera ne klase 20%
Vijimi i rregullt 10%
Provimi final

30%

Total 100%
Literatura
Literatura bazë:

S. Antoljak, Shkencat ndihmëse të historisë,
Prishtinë 1973; F. Šanjek, Latinska Paleografija,
Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb 2005; B.
Bischoff, Latin Paleograph, Antiquity & the Middle
Ages, Cambridge University press, 199; W.
Höflechner, Hyrje në studimin e historisë, Shkodër,
2000; Gj. Varfi, Heraldika Shqiptare, Shtëpia
botuese Dituria, Tiranë 2000.
H. Ceka, Probleme të Numizmatikës Ilire, Tiranë,
1965; The Oxford Heraldy, ed. Th. Woodcoc J.M
Robinson, Oxford University press, 1988; J.
Stipišić, Pomočne povijsne znanosti u teoriji i
praksi, Školska knjiga, Zagreb 1982; A Chapter in
the History of Numismatics and Early Arithmetic.
Oxford: Oxford University Press. 1916; V. Novak,
Latinska Paleografija, Nuačna knjiga, beograd
1950; Z. Herkov, Naše stare mjere i utezi, Školska
knjiga, Zagreb 1973; B. Zmajić, Heraldika,
Sfragistika, genealogija, Školska knjiga, Zagreb
1971; A. Matkovski Grbovite na Makedonija,
Misla, Skopje 1990;

Literatura shtesë:

Plani i dizajnuar i mësimit:
Java

Ligjëratat që do të zhvillohet

Java e parë:

Pasqyrë e zhvillimit të paleografisë në botë dhe te ne

Java e dytë:

Materialet e shkrimit, epigrafia dhe filigranolgjia

Java e tretë:

Paleografia greke

Java e katërt:

Krijimi dhe zhvillimi i shkrimit latin, minuskula mesjetare,
briviaturat

Java e pestë:

Miniatura dhe paleografia cirilike

Java e gjashtë:

Diplomatika (zhvillimi historik), Diplomatika Latine

Java e shtatë:

Diplomatika greke, arbërore, raguzane, rasiane dhe zetase

Java e tetë:

Kronologjia në teori dhe praktikë

Java e nëntë:

Sfragjistika në teori dhe praktikë

Java e dhjetë:

Metrologjia në teori dhe praktikë

Java e njëmbëdhjetë:

Numizmatika në teori dhe praktikë I

Java e dymbëdhjetë:

Numizmatika në teori dhe praktikë II

Java e trembëdhjetë:

Heraldika dhe Veksikologjia në teori dhe praktikë

Java e katërmbëdhjetë:

Gjenealogjia në teori dhe praktikë

Java e pesëmbëdhjetë:

Onomastika (toponomia, antroponomia, oronomia,
hidronomia, etj.)

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 mësimor;
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 në raste urgjente edhe
përmes telefonit.
* Statuti i Universitetit të Prishtinës i cili është në fuqi parasheh politikat e mirësjelljes
dhe misionin e Universitetit.
Ne do t’i përmbahemi këtij statuti, njëherësh kërkojmë që edhe studentet të jene të
përkushtuar në respektimin e aktit më të lartë normativ të Universitetit të Prishtinës.

 Bujar Dugolli, të gjitha të drejtat të rezervuara.

