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:
Mësimëdhënësi i lëndës:
Detajet kontaktuese:
Përshkrimi i lëndës

Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

Fakulteti i Filologjisë, UP, Prishtinë
Historia e Perandorisë Osmane
BA
Zgjedhore
IV
2+0
5
Fakulteti i Filologjisë, UP, Prishtinë
Prof. Dr Mehdi Polisi
Cel.: 044/786889, e-mail:polisi_m@hotmail.com
Kjo lëndë përfshin karakteristikat kryesore të
Perandorisë Osmane që nga formimi e deri te rënia
e saj.
T’u japë njohuri studentëve për fillet e forimit të
Perandorisë Osmane;
T’i mësojë studentët për shkaqet e përparimit por
dhe shkaqet e rënies dhe shthurjes së Perandorisë
Osmane.
Pas përfundimit të këtij kursi studentët do të jenë në
gjendje të përvetësojnë njohuri të mjaftueshme për
rrethanat politike, ekonomike, kulturore etj.në
Perandorinë Osmane.

Kontributi në ngarkesën e studentit (gjё qё duhet tё korrespondoj me rezultatet e tё
nxёnit tё studentit)
Aktiviteti
Orë
Ditë/javë
Gjithësej
Ligjërata

3 (135 min)

15

33.75

Ushtrime teorike/laboratorike

2 (90 min)

15

22.5

10 min

15

2.5

Kollokfiume,seminare

10

1

10

Detyra të shtëpisë

2

15

30

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

2

15

30

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren

Përgaditja përfundimtare për
provim

20

2

40

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

2

2

4

Projektet,prezentimet ,etj

30 min

1

0.5

Totali

42.00

81

173.25orë
173.25:25 = 6.93
7 ECTS

Metodologjia e mësimdhënies:

Në ligjërata do të përdoret metoda interaktive.
Studentët inkurajohen që t’i zhvillojnë shkathësitë e
mësim-nxënies dhe të kompetencës në fushën e
punës kërkimore-shkencore.

Metodat e vlerësimit:

Kriteret e vlerësimit: për vijimin e rregullt të
ligjëratave 10%; detyrat e shtëpisë, prezantimet,
projektet hulumtuese 20%; kolokuiumi 30% dhe
provimi përfundimtar 40% =100%

Literatura
Literatura bazë:

Petrika Thëngjilli, Historia e Perandorisë Osmane,
Tiranë, 1997.
Sylejman Kulçe, Shqipëria në Historinë
Osmane,Tiranë, 2004;
Joseph von Hammer, Historija turskog/osmanskog
carstva 1-3, Zagreb,1979

Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:

Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Formimi i shtetit osman dhe zgjerimi i tij deri në fund të
shekullit 19.

Java e dytë:

Shkaqet e përparimit të shpejtë dhe pasojat e pushtimit
osman.

Java e tretë:

Perandoria Osmane si fuqi botërore (1520-1550)

Java e katërt:

Dështimet e para në politikën e jashtme (1550-1606)

Java e pestë:

Zhvillimi ekonomik i shtetit osman (1300-1600)

Java e gjashtë:

Rendi shtetëror dhe kultura në Perandorinë Osmane (1300-1600).

Java e shtatë:

Struktura shtetërore, të drejtat, detyrat dhe marrëdhëniet
midis klasave në shoqërinë osmane(1300-1600)

Java e tetë:

Struktura dhe likuidimi i sistemit të timarit (1601-)

Java e nëntë:

Jeta ekonomike në periudhën e shthurjes së sistemit feudal
ushtarak.

Java e dhjetë:

Gjendja politike në periudhën e shthurjes së sikstemit feudalo
ushtarak.

Java e njëmbedhjetë:

Kultura gjatë shekujve VXII-XVIII

Java e dymbëdhjetë:

Ndërhyrjet e Fuqive të Mëdha në punët e brendshme të
shtetit osman.

Java e trembëdhjetë:

Reformat e Tanzimatit 1839 e tutje.

Java e katërmbëdhjetë:

Lëvizjet demokratike dhe revolucionare në Perandorinë
Osmane 1870-1908

Java e pesëmbëdhjetë:

Kthimi i Perandorisë Osmane në gjysmë koloni dhe
dështimet në politikën e jashtme.

Politikat akademike dhe Vijimi i ligjëratave është i obligueshëm. Mungesa në 5
rregullat e mirësjelljes: ligjërata studenti e humb të drejtën për të hyrë në provim.
Plagjiarizmi dhe kopjimi në provime janë të dënueshme;
studenti merr note negative.

