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Përshkrimi i lëndës
Kjo lëndë përfshin një material historiko-kulturor të
disa popujve të lashtë në Orient: haldeasve,
asirianëve, medëve fenikasve, hititëve, egjiptasve,
persëve, hebrenjve,babilonasve, përkatësisht
historia e qytetërimeve të popujve që kanë jetuar në
viset e Babilonosë, Mesopotamisë dhe Shamit.
Qëllimet e lëndës:

Rezultatet e pritura të nxënies:

T’u ofrojë njohuri studentëve për fillet e
qytetërimit;
T’u ofrojë njohuri për disa disiplina shkencore të
këtyre popujve: matematikën, astronominë,
mjekësinë, bujqësinë, peshkimin, detarinë, jetën
ekonomike etj.
Pas përfundimit të këtij kursi studenti do të jetë në
gjendje të njohë të arriturat kulturore të popujve të
lashtë në Orient. Do të fitjë shprehi dha shkathtësi
hulumtuese shkencore etj.

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

Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në teren

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

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:

Karl Grimberg, Historia botërore dhe qytetërimi 1,
Shtëpia Botuese UEGEN, Tiranë, 2003
Sami Frashëri, Kamus al-a’lam I-VI (Enciklopedi
historike dhe gjeografike), botuar gjatë viteve 18891898 në Stamboll.

Literatura shtesë:

Plani i dizejnuar i mësimit:

Java

Ligjërata që do të zhvillohet

Java e parë:

Historiku i shfaqjes së qytetërimeve të lashta

Java e dytë:

Haldeasit- shtrirja dhe qytetërimi i tyre: astronomia, tregtia
etj.

Java e tretë:

Babilonia dhe gjeografia e saj.

Java e katërt:

Babilonasit dhe asirianët

Java e pestë:

Qytetërimi asirian dhe babilonas

Java e gjashtë:

Medët – shtrirja dhe qytetërimi i tyre

Java e shtatë:

Fenikasit – shtrirja dhe qytetërimi i tyre

Java e tetë:

Htiitët – qytetërimi hitit.

Java e nëntë:

Popujt e korridorit sisio-palestinez

Java e dhjetë:

Aramenjtë dhe hebrenjtë

Java e njëmbedhjetë:

Egjiptasit dhe gjeografia e Egjiptit

Java e dymbëdhjetë:

Kultura egjiptiane

Java e trembëdhjetë:

Shkencat në
mjekësia.

Java e katërmbëdhjetë:

(vazhdon) Jeta ekonomike, bujqësia, gjuetia dhe peshkimi.

Java e pesëmbëdhjetë:

Persët – shtrirja gjeografike dhe qytetërimi i tyre.

Egjiptin e lashtë: matematika, astronomia,

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.

