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Qëllimi studimor i lëndës Përfitimet e studentit 
Objektivi kryesor i kësaj lënde është që t’ju ofrojë 
studentëve njohuri themelore rreth aspekteve të 
ndryshme të qytetërimit britanik përmes 
perspektivës së zhvillimit të saj historik dhe 
modern. 
 
Qëllimi i lëndës është t’i njoftojë studentët me 
qytetërimin britanik, si janë institucionet, 
qëndrimi, aspektet e jetës shoqërore, kulturore 
dhe të përditshme, si dhe për të përmirësuar 
aftësitë gjuhësore të studentëve. 

1. Merrinformacion në lidhje me historinë, 
gjuhën, shoqërisë dhe kulturës. 
 

2. Njihet me aspekte të ndryshme të lëvizjeve 
kulturore, sociale dhe filozofike. 

 

3. Njihet me të arriturat në fushën e artit, 
arkitekturës dhe shkencës. 

 

4. Bëhet i gatshëm për të bartur këto njohuri. 
 

5. Zhvillon aftësi të nevojshme për të gjetur dhe 
organizuar njohuri lidhur me kulturëndhe 
qytetërimin britanik. 

 

6. Rrit kërshërinë intelektuale të studentëve 
lidhur me kulturën dhe popullin amerikan. 

 
 

 

 

PROGRAMI MËSIMOR 
Niveli i 
studimeve 

Bachelor Programi Gjuhë dhe 
letërsi angleze 

Viti 
akademik 

2021/22 

LËNDA HISTORI DHE QYTERIM AMERIKAN 

Viti  II Statusi i 
lëndës 

O  
Kodi 

  
ECTS kredi 

 
4 Semestri IV 

 
Javët mësimore 

 
15 

 
Orët mësimore 

Ligjërata Ushtrime 
  

Metodologjia e 
mësimit 

 
 

Konsultime  
 
Mësimdhënësi 

Dr.Ismet Bujupaj e-mail isbujupaj@hotmail.com 
Tel.  

 
Asistenti 

Ms.sc.Saranda Bublaku e-mail sarandabublaku@gmail.com 
Tel.  



Metodologjia për realizimin e temave mësimore: 
Ligjërata dhe orë seminarike. Pasi që thelbi i kësaj lënde përbëhet nga vepra të shquara letrare, dhe disa 
poezi të zgjedhura, studentët duhet që paraprakisht të lexojnë këto vepra, ashtu që leximi më i 
hollësishëm dhe rileximi i tyre të bëhet në klasë. Gjatë ligjëratave studentët do të nxiten të diskutojnë 
me njëri-tjetrin dhe të zhvillojnë aftësitë e tyre analitike. 
Kushtet për realizimin e temës mësimore: 
Materiali për ushtrime (kopje). 
Mënyra e vlerësimit të studentit ( në%) 
 
Vlerësimi do të bëhet në bazë të rezultateve të 
mësimit, në mënyrë të vazhdueshme, përfshirë 
këtu aktivitetet në klasë, kryerjen e detyrave, 
rezultatet e testit gjysmë-semestral dhe atij 
përfundimtar. Ndarja e përqindjes për 
përcaktimin e vlerësimit/notimit: Pjesëmarrja dhe 
përfshirja në diskutim gjatë ligjëratave 20%; Testi 
gjysmë-semestral 40%; Testi përfundimtar 40%. 
______________________________________ 
Gjithsej: 100% Vërejtje: Studentët të cilët nuk i 
arrijnë pikët e duhura dhe ata që nuk i 
nënshtrohen asnjërit i nënshtrohen testit′prej dy 
testeve, duhet t përfundimtar i cili do të përfshijë 
100% të përmbajtjes së lëndës. 

Vlerësimi në % Nota përfundimtare 
  
  
  
  
  
  
  
  

Obligimet e studentit: Të lexojnë veprat dhe poezitë më përpara. 
Ligjërata 
 
2 orë në javë 

 Ushtrime 

2 orë në javë 

 

Ngarkesa e studentit për lëndën 
Aktiviteti Orë Ditë/Javë Gjithsej: 
Ligjëratat/orët seminarike 4 15 60 
Teori 3 15 45 
Kontakti/konsultimet me profesorin  20 minuta 15 5 
Testi, punimi seminarik 5 2 10 
Detyrat e shtëpisë 3 10 30 
Mësimi (në bibliotekë / shtëpi) 2 15 30 
Përgatitja për provimin përfundimtar 2 5 10 
Vlerësimi (testi, kuizi, provimi përfundimtar) 2 2 4 
    
    
    
Vërejtje: 1 ECTS kredi=25  orë angazhim,p.sh nëse lënda i ka 6 ECTS 
kredi student duhet të ketë angazhim gjatë semestrit 150 orë 

Ngarkesa 
totale: 

 
194 

 

 



Java Ligjërata Ushtrime 

1. Tema Orët Tema Orët 
Vendi dhe populli 2 Populli autokton/Indianët e Amerikës 2 

  
2. Europianët kolinizojnë Amerikën 

Veriore, 1600-1650 
2 Kolonistët e parë 2 

  
3. New England, dhe kolonitë e të jugut  2 13 kolonitë dhe tregëtia me skllavë 2 

  

4. Revolucioni Amerikan (1775–1783) 2 Shpallja e Pavarësisë 2 

  

5. Jugu i pa zhvilluar (bujqësor) vs 
Veriut me industri  dhe ekonomi të 
zhvilluar 

2 Lufta Qytetare Amerikane (1861-
1865) 

2 

  

6. Gratë në Amerikë 
Amerikanët vendas 
Afro-amerikanët 
Amerikano aziatikët 
Latino amerikanët 

2 Lëvizjet për të drejta civile gjatë 
vitëve 1960 

2 

  

7. Testi gjysmë-semestral 2 Rezultatet e testit/konsultimet 2 

  



8. Institucionet politike, qeveria 
federale 
Origjina historike 
Korniza Kushtetuese 
Partitë politike 
Dega legjislative 
 

2 Amendmenti për të drejta të 
barabarta (1972-1982) 

2 

  

9. Migrimi ne SH.B.A 2 Ushtrime 2 

  

10. Racizmi ne SH.B.A 2 DVD 2 

  

11. Politikë e jashtme 
Një komb ndaras? Qëndrimet 
amerikan ndaj çështjeve botërore 
Nga neutraliteti deri tek izolimi, 
1776-1830 
Fr Ekspansionizmi deri tek 
imperializmit, 1783-1914 
Periudha e prohibicionit 
Izolimi dhe Internacionalizmi, 1914-
1945 
Epoka e Luftës së Ftohtë, 1946-1992 
Superfuqia e vetme në epokën e pas 
Luftës së Ftohtë 
Debati mbi krijimin e politikës së 
jashtme 
 

2 Lufta e Vietnamit 2 

  

12. KUnderkultura ne vitet 1960-ta dhe 
trazirat recore gjate asaj periudhe 

2 Ushtrime 2 

  



13. Ekonomia 
Historia ekonomike 
Liberalizmi ekonomik amerikan: 
teoria dhe praktika 
Klasat shoqërore dhe pabarazia 
ekonomike, 
Ekonomia bashkëkohore 
Industria dhe prodhimi 
Industritë e shërbimeve 
Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 
Institucionet industriale dhe 
financiare 

2 Religjioni 
Historiku i fesë 
Feja bashkëkohore amerikane 
Kisha, shteti dhe politika 
Feja dhe edukimi 
Qëndrimet ndaj religjionit 

2 

  

14. Testi përfundimtar 2 Konsultime rreth testit 2 

  

15. Rezultatet/notimi 2 Rezultatet/notimi 2 
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VËREJTJE 
Materiali do  t’u jepet studentëve në formë elektronike dhe fotokopjeve, ndërsa teksti që duhet 
lexuar dhe detyrat për orët e ardhshme do të jepen një javë përpara. 
Vërejtje për studentin: 

Mungesa në ligjërata do të ndikojë në notën përfundimtare. Rregullat janë të qarta: ju do të 
bartni përgjegjësi për çdo informacion që keni humbur nëse mungoni apo nuk jeni të 
vëmendshëm. Ndalohet përdorimi i telefonave celular gjatë ligjëratave dhe testit/provimit 
përfundimtar. Dhe së fundmi, kërkohet respektimi i plotë i standardeve dhe politikave 
akademike të miratuara botërisht (sistemi i Bolonjës). 
 

 



 


