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Në duar po mbani Udhërrëfyesin e Programeve të 
Studimit të Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë të 
Universitetit të Tiranës. 
I integruar në Universitetin Shtetëror të Tiranës që 
nga krijimi i tij në vitin 1957, Fakulteti i Historisë dhe 
i Filologjisë sot ofron 6 programe studimi Bachelor, 
13 programe të studimeve pasuniversitare Master i 
Shkencave dhe Master Profesional si edhe studime në 
nivelin doktoral. 
Vetëm në pesë vitet e fundit, numri total i diplomave 
të lëshuara arrin në 6916, duke konfirmuar rolin e tij 

elitar në vend, në fushën e studimeve albanologjike. 
Kjo gjë i jep studentëve tanë avantazhe të 
konsiderueshme.
Udhërrëfyesi i studimeve përmban informacionet 
bazë që lidhen me karakterin, programet mësimore 
dhe infrastrukturën e secilit prej 6 departamenteve 
universitare të Fakultetit tonë. Misioni ynë është t’i 
ofrojmë studentëve gjithçka kanë nevojë për të arritur 
një karrierë të suksesshme profesionale dhe, në të 
njëjtën kohë, t’u sigurojmë atyre mjediset më të mira 
të mundshme për studimet e tyre. 

1NDËR
 INSTITUCIONET 

MË TË RËNDËSISHME 
SHKENCORE 

TË VENDIT
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Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë është 
një nga gjashtë fakultetet e Universite
tit të Tiranës. Sot përbëhet nga gjashtë 
departamente, të cilat ushtrojnë aktivi
tetin e tyre studimor në fusha si Histori, 
Gjeografi, Gjuhësi, Letërsi, Gazetari dhe 
Komunikim, Arkeologji dhe Trashëgimi 
kulturore. Fakulteti ofron programe stu
dimore të të gjitha niveleve. 

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka 
qenë dhe është një ndër institucionet 
e rëndësishme shkencore të vendit, me 
një veprimtari të gjerë dhe me rol të 
veçantë në fushën e studimeve albano
logjike. Kjo strategji që mbështetet në 
Doku mentat bazë të Fakultetit, është 
në përputhje dhe në zbatim të planit 
strategjik të Universitetit të Tiranës si 
dhe në mbështetje të planit strategjik të 
arsimit të lartë të Ministrisë së Arsimit 
dhe Sportit 2011 2015. 

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

Stafi botues falenderon gjithë sa kontribuuan, përfshirë stu
dentët dhe fotografët, për realizimin e këtij Udhërrëfyesi.
Përgatiti për botim: Andi Rëmbeci 
© Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit të Tiranës
Tiranë, maj 2017
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07Përse të zgjedhësh 
Fakultetin tonë?

Në fakultetin tonë 
studiohet krah 
PERSONA LITETEVE 
dhe MENDJEVE TË 
NDRITURA në fu
shën e studimeve 
albano logjike.

Fakulteti u siguron 
studentëve 
mundësi 
akademike në TË 
GJITHA NIVELET E 
ARSIMIT TË LARTË.

Fakulteti ka 
në bazë të 
veprimtarisë së 
vet MENDIMIN 
SHKENCOR 
KRITIK në 
mbështetje 
të formimit 
pedagogjik 
dhe aktivitetit 
kërkimor.

02
03

01

Studentëve u ofrohet 
mundësia për të mësuar 
jashtë auditorëve përmes 
PUNËS PRAKTIKE 
dhe PROGRAMEVE 
KËRKIMORE.

Aktivitetet akademike të 
promovuara nga departamentet 
synojnë të japin një kontribut të 
rëndësishëm në JETËN SOCIALE të 
vendit. 04

05

“Jeta e mirë është e frymëzuar nga dashuria 
dhe e udhëhequr nga dija” Bertrand Russell
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Fakulteti ka si objektiv 
të jetë gjithnjë e më 
tepër ndërdisiplinor në 
FORMIMIN PROFESIONAL 
dhe KËRKIMIN SHKENCOR.

06Fakulteti ndërthur 
TRADITËN 
HISTORIKE me 
VLERAT EVROPIANE 
të promovimit të 
njohjes, reflektimit 
kritik dhe tolerancës. 

07

Fakulteti ynë është 
jashtëzakonisht MIQËSOR 
me studentët. Ju së 
shpejti do të ndiheni tek 
ne si në SHTËPINË TUAJ.

09
Ky fakultet
renditet ndër 
institucionet 
e studimeve 
albanologjike 
me PËRTHITHJE 
më të MADHE në 
TREGUN E PUNËS.

Në fakultetin 
tonë inkurajohet 
AFTËSIA dhe 
POTENCIALI 
AKADEMIK në 
frymën e LIRISË, të 
së VËRTETËS dhe 
të DREJTËSISË.

08
10
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Të dashur studentë!

Është kënaqësi t’ju uroj mirëseardhjen në Fakultetin 
e Historisë dhe të Filologjisë, i cili për më shumë se 
60 vjet ka qenë dhe mbetet një nga njësitë kryesore 
të Universitetit të Tiranës, universiteti më i madh 
dhe më i rëndësishëm në vend. 
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë i Universitetit 
të Tiranës është krijuar në vitin 1951, si pjesë e In
stitutit të Lartë Pedagogjik, që ka qenë institucioni 
i parë në Shqipëri për përgatitjen e mësuesve me 
arsim të lartë për shkencat shoqërore dhe natyrore. 
Me krijimin e Universitetit të Tiranës në vitin 1957, 
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë u bë një nga 
shtatë fakultetet e tij dhe që nga ajo kohë, ai ka pë
suar ndryshime cilësore në përputhje me nevojat e 
tregut të punës si dhe kërkesat që burojnë nga le
gjislacioni vendas. 
Fakulteti ynë ka qenë dhe mbetet një institucion 
prijës në fushën e studimeve albanologjike. Sipas 
profileve përkatëse të shkencave albanologjike, këtu 
mundësohet ndjekja e studimeve universitare për 
kandidatë vendas e të huaj. Në këtë fakultet kanë 
dhënë mësim personalitetet dhe shkencëtarët më 
të shquar shqiptarë, si: Eqerem Çabej, Aleks Buda, 
Stefanaq Pollo, Shaban Demiraj, Mahir Domi, Kris
to Frashëri, Ismail Kadare, Skënder Luarasi, Vedat 
Kokona, Androkli Kostallari, etj.
Profesorati i këtij fakulteti ka dhënë një ndihmesë 
të madhe edhe për ngritjen dhe funksionimin e 
fakulteteve të universiteteve të tjera jo vetëm në 
Shqipëri, por në mbarë hapësirën shqiptare. 
Fakulteti përbëhet nga gjashtë departamente: i 

historisë, i gjeografisë, i gjuhësisë, i letërsisë, i arke
ologjisë e i trashëgimisë kulturore dhe i gazetarisë 
e i komunikimit. Trupa akademike e Fakultetit për
bëhet nga pedagogë me përvojë, me tituj dhe grada 
shkencore ndër më të njohurit në fushat e studim
it që mbulon ky fakultet, me eksperiencë të pasur 
akademike e pedagogjike. Po ashtu, mësimdhënia 
në këtë fakultet bazohet në metodën e formimit të 
vazhdueshëm, me një metodologji bashkëkohore të 
mbështetur nga literatura më e mirë vendase, por 
dhe ajo e huaj.
Fakulteti ofron programe në të tri ciklet e studimit, 
sipas profileve dhe programeve të departamenteve 
respektive të këtij institucioni, e që janë mjaft të 
larmishme. Përditësimi i kurrikulave sipas standar
teve bashkëkohore, u ofron studentëve mundësi 
për të avancuar në fushat përkatëse të studimit, për 
të qenë të suksesshëm në tregun e punës dhe për 
të konkurruar denjësisht në tregun vendas dhe atë 
rajonal e më gjerë. Programet tona të studimit në 
të gjitha ciklet, janë ndërtuar sipas modeleve më të 
mira në fushë, të kombinuara dhe të përshtatura me 
kushtet dhe kriteret e tregut të punës si dhe në për
vojën dhe traditën tonë të mirë e të konsoliduar në 
këtë drejtim. Gjithashtu, këto programe u mundëso
jnë studentëve tanë një lëvizshmëri më të madhe në 
Hapësirën Evropiane të Arsimit të Lartë.
Numri i studentëve të fakultetit tonë ka ardhur duke 
u rritur nga viti në vit dhe, po ashtu, edhe cilësia e 
studentëve që studiojnë në auditorë. Aktualisht, në 
këtë vit akademik, studiojnë 3200 studentë, ndër më 
të mirët e maturës shtetërore. Mjaft prej studentëve 

Para së gjithash, Fakulteti 
është një komunitet 

miqësor dhe mbështetës: 
çdo nevojë dhe interes 

individual të studentëve 
tanë, ne e marrim 

SERIOZISHT
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të diplomuar në këtë fakultet në vite, drejtojnë sot 
institucione të rëndësishme vendase dhe japin një 
kontribut të rëndësishëm në jetën politike, publike, 
si dhe në sektorë të tjerë jetikë të shoqërisë shqip
tare.
Një kujdes të veçantë ne i kushtojmë kërkimit shken
cor, të cilin e shohim të lidhur ngushtë me veprim
tarinë mësimore, duke i dhënë Fakultetit fiziono
minë e një institucioni të orientuar nga standartet 
më të mira në fushën e arsimit të lartë. Fakulteti i 
Historisë dhe i Filologjisë është një qendër e rëndë
sishme kërkimoreshkencore, ku organizohen kon
ferencave shkencore me tematikë të rëndësishme. 
Pjesëtarët e stafit akademik të institucionit marrin 
pjesë vazhdimisht në veprimtari shkencore kom
bëtare, rajonale e ndërkombëtare. Po ashtu, vlen të 
përmenden botime e monografi, punime shkencore, 
tekste mësimore, manuale etj. që mbajnë autorësinë 
e pedagogëve të këtij fakulteti, mjaft prej të cilëve 
janë vlerësuar edhe me çmime brenda e jashtë ven
dit.
Objektiv themelor i tërë punës, që zhvillohet në in
stitucionin tonë, ka qenë dhe mbetet formimi dhe 
përgatitja cilësore teorike e praktike e studentëve 
tanë në të gjitha nivelet, për të nxjerrë profesionistë 
të aftë, që t’i përgjigjen denjësisht jo vetëm nevo
jave të tregut të brendshëm, por edhe të prezanto
hen me dinjitet në arenën ndërkombëtare. Nga ky 
fakultet, diplomohen çdo vit studentë cilësorë, të 
cilët kontribuojnë në të gjitha trevat shqiptare si his
torianë, gjuhëtarë, studiues të letërsisë, studiues të 
albanologjisë, specialistë të komunikimit, gazetarë, 
mësues, etj.
Duke qenë të orientuar kah studentët, si dhe me 
qëllim përgatitjen e specialistëve, studiuesve dhe 
kërkuesve që të konkurrojnë denjësisht në tregun 

e punës, në kuadër të reformës në arsimin e lartë, 
është bërë dhe vijon të bëhet një punë e madhe për 
hartimin e planeve dhe kurrikulave mësimore, si dhe 
rishikimin e programeve ekzistuese, në përputhje 
me kërkesat që burojnë nga legjislacioni vendas, me 
qëllim që të pasqyrohen në to arritjet më të fundit si 
dhe të gërshetohet më së miri aspekti teorik me atë 
praktik. 
Ajo që mbetet një nga prioritetet tona, është që 
studentët dhe stafi akademik i Fakultetit, të kenë 
mundësi të përfitojnë maksimalisht nga lehtësitë që 
po krijohen nëpërmjet institucionalizimit të bash
këpunimit me universitete apo institucione analoge 
vendase e të huaja, duke hapur mundësi të shum
ta për shkëmbim përvoje, programe shkëmbimi për 
pedagogët e studentët, organizim veprimtarish të 
përbashkëta, internshipe, etj. 
Kjo filozofi veprimi e formimi, që është në përshtatje 
të plotë me frymën e Bolonjës për mobilitetin e stu
dentëve dhe të stafeve akademike, do të kontribuo
jë për zgjerimin e alternativave plotësuese për një 
formim bashkëkohor të produktit të këtij Fakulteti. 
Nëpërmjet kësaj guide, do të keni mundësi të merr
ni informacionin e duhur për stafin akademik, si dhe 
programet e studimit që ne ofrojmë.
Institucioni ynë ofron një arsim cilësor të standar
deve evropiane, ndaj unë ju ftoj të zgjidhni Fakulte
tin e Historisë dhe të Filologjisë të Universitetit të 
Tiranës, si opsionin më të mirë, për t’u bërë njerëz 
të ditur e të formuar dhe për të siguruar një diplomë 
që vlen shumë për karrierën tuaj, që vlen shumë për 
kombin dhe shoqërinë shqiptare. 
Ju faleminderit dhe ju mirëpresim!

Prof. dr. Valentina Duka
Dekan i Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë

https://www.fhf.edu.al
mailto:fhf@fhf.edu.al
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Të parët janë studentët!
Kjo është motoja e punës së stafit akademik dhe atij 
ndihmës në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë. 
Me këtë lidhet suksesi i punës sonë të deritanishme, 
e tashmja solide dhe e ardhmja më e mirë, si në pro
cesin mësimor, ashtu edhe në atë kërkimorshkencor.
Të dashur studentë!
Gjithçka që ne bëjmë është për ju, që nga mësim-
dhënia me cilësi të lartë, profesionalizëm dhe 
seriozitet; kualifikimi shkencor dhe akademik; 
projektet, studimet dhe publikimet brenda dhe 
jashtë vendit; ngritja e laboratorëve modern dhe 
aplikimi i teknologjive të avancuara; hapja ndaj 
institucioneve homologe shqiptare dhe të huaja për 
shkëmbim përvojash, stafesh, studentësh, leksio
nesh, trajnimesh; deri te paraqitja estetike dhe orga
nizimi funksional i mjediseve të brendshme dhe të 
jashtme të fakultetit. 
Stafin ynë ju mirëpret. Ai do të jetë plotësisht në 
dispozicionin tuaj, në komunikim të hapur, të drejt
përdrejtë, të sinqertë dhe të frytshëm me ju.  

Prof. dr. Sabri Laçi
Zv. Dekan për 
organizimin, 
koordinimin dhe 
mbikqyrjen e 
procesit mësimor 
në departamentet 
e Historisë, 
Gjeografisë, 
Arkeologjisë dhe 
Trashëgimisë 
Kulturore.

Prof. dr. Aljula 
Jubani
Zv. Dekan për 
organizimin, 
koordinimin dhe 
mbikqyrjen e 
procesit mësimor 
në departamentet e 
Gjuhësisë, Letërsisë, 
Gazetrisë dhe 
Komunikimit.

E para ishte fjala!
Departamenti i Gazetarisë, Departamenti i Gjuhës 
dhe Departamenti i Letërsisë, në Fakultetin tonë, 
përgatisin profesionistët më të mirë të fushave për
katëse. Për secilin “fjala” është objekti i drejtpërdre
jtë i studimit, duke e parë si si shenjuesen e dijes, si 
shprehje të artit dhe duke e shndërruar në pushtetin 
e së vërtetës.
Këto departamente, falë përvojës shumëvjeçare dhe 
stafeve akademike të kualifikuara në universtete e 
qendra kërkimore vendase e të huaja, bëjnë të ndi
het krenar çdo student që u drejtohet auditorëve 
tanë dhe i japin sigurinë maksimale çdo të diplo
muari që hyn në tregun e punës me një diplomë të 
fituar në FHF. 
Risia është tipar i përhershëm i traditës sonë.

Të dashur studentë! Mirësevini në fakultetin tonë! 
Ju do të keni ndihmën tonë të vazhdueshme gjatë 
viteve të studimit. Fakulteti ynë ofron bursa ndër-
kombëtare, trajnime, shkolla verore dhe aktivi-
tete të shumta artistike dhe sportive studentore 
Duke marrë pjesë aktivisht në jetën universitare, ju 
do të forconi frymën e solidaritetit me njëritjetrin, 
do të bëheni profesionistë të mirë dhe qytetarë ak
tivë në shoqëri. 
Detyra ime kryesore është që t’ju ndihmoj të përf
shiheni dhe të përfitoni nga këto mundësi të shumta, 
për të pasur një jetë universitare sa më të larmishme. 
Suksese!

Dr. Andi Pinari
Zv. Dekan për 
kualifikimin 
shkencor dhe 
këshillimin e 
karierës
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Vlerat dhe vizioni i Fakultetit 
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka në bazë të veprimtarisë së vet mendimin shkencor kritik në mbështet
je të formimit pedagogjik dhe aktivitetit kërkimor. Fakulteti ndërthurr traditën historike me vlerat evropiane 
të promovimit të njohjes, reflektimit kritik dhe tolerancës. Aktivitetet akademike të promovuara nga depar
tamentet synojnë të japin një kontribut të rëndësishëm në jetën sociale të vendit. Fakulteti i Historisë dhe 
i Filologjisë ka si objektiv të jetë gjithnjë e më tepër ndërdisiplinor në formimin profesional dhe kërkimin 
shkencor.

Fakulteti i Historisë dhe Filologjisë çon përpara misionin e edukimit dhe të kualifikimit të studentëve në të 
gjitha nivelet, publikimin e kërkimeve shkencore cilësore, nxitjen e frymës së përfshirjes dhe të bashkëpunimit 
në komunitet. Duke synuar standardet më të larta në mësimdhënie dhe në kërkimin shkencor, Fakulteti ynë 
ka si mision përgatitjen e individëve të kualifikuar, nëpërmjet një filozofie arsimimi e cila ka në thelb vlerat 
universale dhe zhvillimet bashkëkohore në fushën e arsimit, komunikimit, medias e të mbarë shoqërisë.

O B J E K T I VAT

Mësimdhënia & edukimi
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka si 
objektiv parësor përgatitjen e mësuesve, 
gazetarëve, studiuesve të historisë, të 
arkeologjisë, të trashëgimisë kulturore, të 
gjuhës dhe të letërsisë, të gjeografisë, të medias 
dhe komunikimit, nëpërmjet programeve dhe 
kërkimit shkencor.

Kërkimi Shkencor
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka në fokus 
zhvillimin dhe përhapjen e kërkimit shkencor 
cilësor në fushat përkatëse të studimit si dhe 
nxitjen e qasjes ndërdisiplinore.

Mbështetja & promovimi i 
burimeve njerëzore
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë synon 
të mbështetë kualifikimin e vazhdueshëm 
të stafit akademik dhe administrativ, si edhe 
promovimin e një fryme bashkëpunimi sa më 
efikase midis tyre. 

M I S I O N I

https://www.fhf.edu.al
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Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë është krijuar në 
vitin 1951, si pjesë e Institutit të Lartë Pedagogjik, që 
ka qenë institucioni i parë në Shqipëri për përgatitjen 
e mësuesve me arsim të lartë për shkencat shoqërore 
dhe natyrore. Me krijimin e Universitetit Shtetëror 
të Tiranës, në vitin 1957, Fakulteti i Historisë dhe i 
Filologjisë u bë një nga shtatë fakultetet e tij. Fillimisht, 
ai përbëhej nga degët e Historisë, Gjuhë – Letërsisë, 
më vonë këtu u shtua dhe dega e Gazetarisë dhe e 
Gjuhës Ruse. Që atëherë, ai ka pësuar zgjerime dhe 
riorganizime të shumta. Kështu, në vitin akademik 
19601961 iu shtua dega e Gjuhës Angleze dhe, më 
1966, ajo e Gjuhës Frënge. 
Më 1972, degët e gjuhëve të huaja u shkëputën nga ky 
fakultet, për të formuar Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, 
ndërsa dy vjet më vonë të dy fakultetet u bashkuan në 
një të vetëm, për t’u rindarë sërish më 1992. Pranë këtij 
fakulteti, ka ekzistuar edhe departamenti i pavarur 
ndërdisiplinor i Psikologjisë dhe i Pedagogjisë, i cili u bë 
bazë e mëvonshme e Fakultetit të Shkencave Sociale. 
Në Fakultetin e Historisë dhe të Filologjisë kanë 
dhënë mësim personalitetet dhe shkencëtarët më të 
njohur shqiptarë në fushën e shkencave albanologjike, 
si Eqerem Çabej, Aleks Buda, Mahir Domi, Shaban 
Demiraj, Skënder Luarasi, Nonda Bulka, Vedat Kokona, 

Ismail Kadare, Zihni Sako, Qemal Haxhihasani, Stefan 
Prifti, Androkli Kostallari, Jakov Xoxa etj. Profesorati 
i këtij fakulteti ka dhënë një ndihmesë të dukshme 
edhe për ngritjen dhe funksionimin e fakulteteve të 
Universiteteve të tjera të Shqipërisë, duke përfshirë 
dhe Universitetin e Prishtinës.
Duke filluar nga viti shkollor 19691970, pranë degëve 
Gjuhë Shqipe  Letërsi dhe Histori, janë krijuar herë 
pas here, në varësi nga nevojat, edhe profile të veçanta 
për gjuhë të tjera të huaja, si për gjuhën latine, greke 
e vjetër, italiane, bullgare, rumune, serbokroate, çeke, 
poloneze, hungareze, gjermane e spanjolle.
Nisur nga nevojat e një përgatitjeje më të plotë të 
mësuesve dhe të specialistëve, edhe struktura dhe 
profili i degëve ka ardhur duke u ndryshuar. Kështu, në 
vitin 1982 u arrit ndarja e degës HistoriGjeografi në dy 
degë të veçanta: Histori me elemente të Gjeografisë 
dhe Gjeografi me elemente të Historisë. Rezultatet 
pozitive të kësaj ndarjeje të pjesshme, ngritja e nivelit 
të kualifikimit të profesoratit dhe, kryesisht mundësitë 
e krijuara pas vitit 1990, e bënë të domosdoshëm 
thellimin e mëtejshëm të specializimit të këtyre 
degëve. 
Kualifikimi pasuniversitar ka nisur qysh në vitin 
1981, kur pranë këtij fakulteti u hapën disa kurse 

Historiku i 
Fakultetit të 
Historisë dhe 
të Filologjisë 

“Arsimi është arma më e fuqishme që ju mund të përdorin për të ndryshuar botën”. Nelson Mandela

Aleks Buda Eqerem Çabej Shaban Demiraj Vedat Kokona
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pasuniversitare njëvjeçare: fillimisht ai i psikologjisë 
dhe i pedagogjisë, një vit më vonë kursi i gjuhës shqipe, 
në vitin 1984 kursi i historisë, me 1985 kursi i kritikës 
letrare dhe me 1987 kursi pasuniversitar i psikologjisë 
dhe i pedagogjisë, pa shkëputje nga puna. Në vitin 
1991, këto kurse u mbyllën, për t’u hapur përsëri më 
1996, kësaj here si shkolla pasuniversitare (fillimisht me 
korrespondencë), d.m.th. si shkallë e parë e një sistemi 
të plotë dyshkallësh të kualifikimit pasuniversitar, që u 
ndërtua sipas departamenteve përkatëse: 

• Shkolla Pasuniversitare e Departamentit të 
Gjuhësisë, 

• Shkolla Pasuniversitare e Departamentit të 
Letër sisë, 

• Shkolla Pasuniversitare e Departamentit të 
Historisë, 

• Shkolla Pasuniversitare e Departamentit të 
Gjeo grafisë.

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka qenë dhe 
është një ndër institucionet e rëndësishme shkencore 
të vendit, me një veprimtari të gjerë, ku përfshihet 
organizimi i konferencave shkencore dhe pjesëmarrja 
në tubime shkencore kombëtare, rajonale e 
ndërkombëtare, botimet e monografive, punimeve 
shkencore e të teksteve mësimore për shkollën e lartë, 
të mesme dhe 8vjeçare (sot 9vjeçare). Njëherazi, 

ai mbetet institucioni më i rëndësishëm i vendit për 
përgatitjen dhe kualifikimin e studiuesve.
Sipas profileve përkatëse të shkencave albanologjike, 
këtu njihet e drejta e mbrojtjes së tezave të doktoratës 
prej kandidatësh vendas e të huaj. 
Edhe përmbajtja e procesit mësimor ka pësuar 
ndryshime të shumta, në përputhje me shkallën e 
zhvillimit të shoqërisë shqiptare, me nevojat e saj dhe 
me kërkesat e shtruara para shkollës së lartë. Kështu, në 
fillim të gjitha degët kishin si detyrë kryesore përgatitjen 
e mësuesve për shkollën e mesme, megjithëse, në 
të vërtetë, mësuesit e diplomuar prej këtij Fakulteti 
kanë punuar edhe në ciklin e lartë të shkollës 
8vjeçare. Krahas kësaj, këto degë kanë siguruar edhe 
kontingjentin për institucionet kërkimoreshkencore 
dhe për institucionet e tjera kulturore të vendit, si 
ATShja, Radioja e Televizioni, institutet e Akademisë 
së Shkencave të Shqipërisë dhe, me vonë, universitetet 
në rrethe, shtëpitë botuese etj., për të plotësuar 
kërkesat e këtyre institucioneve për kuadro. 
Këto specializime e profilizime janë shoqëruar edhe 
me një punë të madhe për hartimin e planeve të 
reja mësimore, të programeve të lëndëve të shumta 
që janë shtuar në këto plane, si dhe për rishikimin e 
programeve të lëndëve ekzistuese, me qëllim që në to 
të pasqyrohen arritjet e shkencës botërore. Nga ana 
tjetër, për vetë profilin që ka ky fakultet, pas viteve 

Ismail Kadare Jakov Xoxa Skënder LuarasiAndrokli Kostallari

https://www.fhf.edu.al
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Fakulteti i Historisë e i Filologjisë si dhe departamentet e tij 
kanë ndjekur dhe zbatuar politikat e reja për arsimin tonë të 
lartë. Vitet e fundit, një nga këto politika ishte edhe zbatimi 
në arsimin tonë të lartë i Kartës së Bolonjës. Kjo solli një varg 
shndërrimesh të cilave iu nënshtrua dhe puna e mëtejshme e 
stafit tonë akademik. Të gjithë ishin të ndërgjegjshëm se këto 
shndërrime përbënin tashmë një domosdoshmëri, një politikë 
të unifikuar, sepse pavarësisht ndryshimeve dhe përpjekjeve 
të vazhdueshme, strukturat e departamenteve, programet, 
mësimdhënia, infrastruktura dhe, sidomos cilësia ishin larg 
ritmeve të nivelit bashkëkohor. 
Procesi i Bolonjës shtroi përpara detyrën e një ristrukturimi të 
thellë. Stafi ynë akademik është njohur prej kohësh me kërkesat 
e këtij procesi të cilat janë:
• Sigurimi dhe matja e cilësisë, si një nga sfidat emergjente që 

shtrohej para arsimit tonë të lartë. 
• Riorganizimi i kurrikulës si dhe i cikleve të studimit 
• Mobiliteti i studentëve dhe stafit si dhe transferimi i sistemit 

të krediteve
• Njohja e diplomave 
• Zhvillimi i një legjislacioni të ri mbështetës
Ndryshimet që kërkonte Karta e Bolonjës “shkundën” nga apatia 
të gjitha njësitë e fakultetit tonë dhe treguan se si do të ecej në 
të ardhmen mbi bazën e një strategjie të vetme. Në këtë kuadër, 
të gjithë anëtarët e departamenteve e, veçanërisht, strukturat 
udhëheqëse u njohën me literaturën e nevojshme, udhëzimet 
e MASit, të Rektoratit, por edhe me procedurat e hartuara nga 
APAAL. Ecja me të njëjtin hap edhe të institucionit tonë me 
homologet në universitetet e huaja filloi të bëhej nën drejtimin 
e motos: “Sigurimi i cilësisë qëndron në zemër të krijimit të hapësirës 
evropiane të arsimit të lartë”.

Politikat e ndjekura 

’90 u bë një riorganizim i përgjithshëm i 
programeve, të cilat kishin qenë tejet të 
politizuara. Ato u reformuan totalisht si 
në formë, ashtu edhe në përmbajtje.
Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë ka 
dhënë një ndihmesë të çmuar edhe 
për përgatitjen e studentëve të huaj si 
përkthyes, gjuhëtarë, historianë, studiues 
të letërsisë shqipe etj. Veçanërisht e 
madhe ka qenë puna e bërë nga dega e 
Gjuhës dhe e Letërsisë Shqipe, pranë së 
cilës kanë studiuar dhe janë diplomuar 
282 studentë të huaj, nga 25 vende 
të ndryshme të botës, kryesisht nga 
vendet ishsocialiste, nga Azia, Afrika 
dhe Amerika Latine. Veç këtyre, pranë 
katedrës së gjuhës shqipe kanë ndjekur 
kurse përgatitore njëvjeçare të gjuhës 
mjaft studentë nga vende të ndryshme. 
Kjo traditë vijoi deri në vitin 1982, kur, 
si rrjedhim i politikës së vetizolimit të 
ndjekur nga qeveria e kohës, këto kurse 
u mbyllën. Tani po bëhen përpjekje të 
shumta për ta ringjallur këtë traditë të 
bukur. Kështu, nga viti 1991 e këndej, 
pranë Departamentit të Gjuhësisë 
kanë ardhur, kryesisht në kuadrin e 
konventave kulturore, specializantë dhe 
studentë të huaj, një pjesë e të cilëve, pas 
përfundimit të kursit përgatitor njëvjeçar, 
vijojnë studimet për gjuhë shqipe dhe 
letërsi, ose mbrojnë teza dhe diploma 
të ndryshme të albanologjisë. Pranë këtij 
departamenti kanë kryer kualifikime 
pasuniversitare docentë kineze, docentë 
rumunë, grekë, zviceranë etj. e pritet të 
vijnë dhe të tjerë. 
Prej vitit shkollor 19941995 kanë rifilluar 
të funksionojnë edhe kurset e verës të 
gjuhës dhe të kulturës shqiptare, në të 
cilat marrin pjesë studentë nga vende 
të ndryshme të botës. Së fundi, u morën 
nisma për çeljen e shkollave të verës për 
kulturat dhe gjuhët e vdekura: greqishte 
e vjetër, osmanishte dhe latinisht, duke 
synuar ringjalljen e interesit për gjuhët 
klasike burimore, si edhe në historinë 
dhe për kulturën e tyre. 
Në vitin 2012 krijohet në këtë fakultet 
Departamenti i Arkeologjisë dhe i 
Trashëgimisë Kulturore.

https://www.fhf.edu.al
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STAFI AKADEMIK i këtij fakulteti është i përfshirë plotësisht në kualifiki
min e vazhdueshem shkencor, sipas kritereve të vendosura nga MASi. 
Kualifikimi i tij bëhet nëpërmjet botimeve shkencore, brenda dhe jashtë 
vendit, pjesëmarrja në konferenca shkencore, workshope, përgatitjes së 
teksteve mësimore akademike, me të cilat mbulohet një pjesë e konside
rueshme e programit mësimor, jo vetëm e këtij fakulteti, por edhe e fakul
teteve të tjera në universitet e vendit tonë. 
Pedagogët e këtij fakulteti janë organizatorë të konferencave brenda fakul
tetit. Çdo departament organizon një herë në vit një konferencë, shpesh 
ndërkombëtare, punimet e së cilës botohen në revistën periodike “Studime 
albanologjike” organ i FHFsë (me ISBN). Gjithashtu, nga Departamenti 
i Gazetarisë botohet revista “Reporteri”, Departamenti i Letërsisë boton 
“Letra”, dhe ai i Gjeografisë “Studime Gjeografike”. Po kështu, ata janë 
pjesëmarrës në konferenca të shumta brenda dhe jashtë vendit. Një pjesë 
e stafit akademik, nëpërmjet bursave të studimit, afatshkurtra dhe afatgjata, janë kualifikuar, apo kanë mbrojtur 
doktoratura në universite jashtë vendit (Francë, Itali, Gjermani etj.).
Pothuajse i gjithë stafi ynë akademik ka udhëhequr dhe udhëheq tema diplomash të nivelit “Bachelor” dhe “Ma
ster”. Po kështu, shumë disertantë nga vendi ynë, nga trojet shqiptare, por dhe të huaj, janë udhëhequr, nga stafi 
ynë akademik, në punën e tyre shkencore. Pedagogët tanë, nga të gjitha departamentet, janë intelektualë aktivë 
që kontribuojnë për çështje të ndryshme shoqërore edhe në organet e shtypit të përditshëm, radios e televizionit. 

Ecja me hapin e kohës 
edhe në aspektin shkencor 

Akademik Artan Fuga, Anëtar 
i Rregullt i Akademisë së 
Shkencave të Shqipërisë
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Stafi mësimdhënës
Fakulteti i 
Historisë dhe i 
Filologjisë ka një 
STAF CILËSOR 
e premtues, të 
përkushtuar ndaj 
mësimdhënies 
dhe punës 
shkencore.

Stafi i Fakultetit 
tonë vë në 
përdorim të 
mësimdhënies 
TEKNOLOGJITË e 
reja DIXHITALE dhe 
të MULTIMEDIAS.

Fakulteti ynë 
zhvillon PUNË 
KËRKIMORE 
SHKENCORE FALË 
NJË STAFI TË 
KUALIFIKUAR, të 
specializuar që 
mëton të vërë 
në jetë objektiva 
të shkencës 
shqiptare në nivele 
sa më të larta. 

Stafi i Fakultetit të 
Historisë dhe të 
Filologjisë krijon mundësi 
për INTERAKTIVITET dhe 
NXITJE TË MENDIMIT 
KRIJUES nga ana e 
studentëve.

Fakulteti ynë 
dallohet për 
marrëdhëniet 
shumë të mira mes 
pedagogëve dhe 
studentëve si edhe 
për PËRFSHIRJEN 
gjithnjë në rritje të 
STUDENTËVE në 
PUNË KËRKIMORE.

Stafi i Fakultetit 
tonë merr pjesë 
aktive në PROJEKTE 
KËRKIMORE në 
bashkëpunim dhe 
partneritet me kolegët 
e INSTITUCIONEVE TË 
HUAJA KËRKIMORE.

Fakulteti i Historisë 
dhe i Filologjisë 
pasurohet në 
vazhdimësi me staf 
me KULIFIKIME 
të kryera JASHTË 
VENDIT.

02
03

04 05 06

07
01

 

27
PROFESORË 
DOKTORË

24
PROFESORË TË 
ASOCIUAR DOKTORË

7
DOCENTË 
DOKTORË

18
DOKTORË

14
MASTER TË 
SHKENCAVE

TITUJT 
AKADEMIKË 
TË STAFIT TË 

BRENDSHËM TË 
FAKULTETIT TË 
HISTORISË DHE 
TË FILOLOGJISË

 

90
STAF MËSIMOR 
I BRENDSHËM

190
STAF MËSIMOR 
I JASHTËM

41
NUMRI I PUNONJËSVE MBËSHTETËS 
DHE ADMINISTRATIVË
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Akomodimi i studentëve
Gjetja e strehimit gjatë studimeve universitare, mund të jetë një ndër vendimet më të 
rëndësishme që duhen marrë kur fillon jetën studentore, por ne ju ofrojmë mbështetjen 
tonë. Ndalesa juaj e parë duhet të jetë Residenca Universitare Studentore.

RESIDENCA STUDENTORE UNIVERSITARE (RSU), e njohur 
edhe si “Qyteti Studenti”, ka si qëllim akomodimin e studentë ve 
jashtë procesit mësimor. Ajo ka një pamje të re në infrastrukturë, 
shërbime multifunksionale cilësore, staf të gjerë profesional dhe të 
angazhuar për t’u ofruar studentëve besim, siguri dhe mbështetje 
gjatë udhëtimit të tyre në dije. 
Jetesa në RSU është mënyra më e mirë për të fituar një përvojë të 
re, në një ambjent të panjohur.

RSUja është alternativa e duhur për të jetuar mes të rinjve!

Dokumentet e nevojshme për 
procedurat e regjistrimit

• Mandati pagesës te Banka Kom-
bëtare Tregëtare, Tirana Bank 
(për vitet e para) ose Posta Sh-
qiptare.

• Fotografi (4 copë)

• Fotokopje e Kartës së Identitetit 
(ID-së)

• Vërtetim nga Universiteti

• Raporti Mjeko-Ligjor

i PËR MË TEPËR INFORMCION

Për informacione më të detajuara, vizitoni 
adresën: http://www.qytetistudenti.gov.al

http://www.qytetistudenti.gov.al
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Staf cilësor profe-
sional
Shërbimi me nivel 
të lartë cilësie për 
studentët tanë ka 
qenë dhe do të mbetet një ndër 
prioritet tona kryesore. Çdo stu
dent që do të ketë mundësinë 
t’i drejtohet zyrave tona, do të 
gjejë përgjigjen që i nevojitet falë 
asistencës që do t’i ofrohet nga 
stafi ynë i kualifikuar.

Vendodhje e përshtatshme
Vendndodhje e përshtatshme në afërsi të pjesës 
më të madhe të Universiteteve të Tiranës dhe 
pranë Parkut Kombëtar të kryeqytetit. Ky pozicion 
gjeografik u lehtëson studentëve lëvizjen dhe krijon 
mundësi për të pasur një jetë më të shëndetshme 
pranë ambienteve të gjelbëruara dhe shplodhëse.

Kapacitet i lartë 
akomodues
Rezidenca jonë ofron 
ambient akomodimi 
për më shumë se 6000 
studentë në 26 rezidenca. 
Ky kapacitet ofron 
mundësinë e aktivizimit 
të studentëve në shoqëri 
të reja, shkëmbime të 
shumta ndërkulturore si 
pasojë e larmishmërisë 
demografike, ofron 
mundësi të shumta 
organizimi mes 
studentëve etj.

Shërbime 
multifunksinale
RSUja ofron shërbim 
social, shërbim 
mjekësor, ambiente 
çlodhëse, kinema të 
hapur, ku pothuajse 

çdo javë shfaqen filma të përshatshëm 
për këtë target grup. Jetesa studentore 
në rezidencë krijon mundësi që studentët 
të qartësojnë dhe të sfidojnë vlerat, rolet, 
kapacitetet dhe lidhjet e tyre brenda RSU
së, duke u zgjeruar si rrjet i studentëve 
në shoqëri dhe duke marrë të gjitha 
karakteristikat sociale dhe kulturore.

Free Internet dhe sistem 
monitorimi kamerash
Sallë interneti falas, shërbimi wifi si dhe 
një sistem të plotë monitorimi kamerash 
në çdo rezidencë për t’i ardhur në ndihmë 
sa më të shpejtë të gjithë studentëve të 
akomoduar, kështu që këto janë kushte të 
cilat mjaftojnë për një jetë të rehatshme 
studentore.

Aktivitete të 
ndryshme sociale, 
kulturore dhe 
sportive.
Ne ofrojmë, nxisim 
dhe mbështesim 

gjithëpërfshirjen, integrimin e tyre në 
komunitet, u përgjigjemi kërkesave dhe 
nevojave për mbështetje për një jetë sa 
më të pavarur duke i përfshirë në akti
vitete të ndryshme të tilla si workshop, 
panaire, fushata sociale sensibilizimi 
kundër HIV/ AIDS, koncerte etj.

Përse 
Residencën 
Studentore 
Universitare?

1

Linjë e transportit urban
RSUja është mjaft e lehtë për t’u arritur me anë të 
transportit publik.
Linja e re e autobuzit e cila është shtrirë nga qëndra 
deri në Qytetin Studenti ka lehtësuar lëvizjen e 
studentëve dhe arritjen në kohë në institucione të 
ndryshme akademike dhe jo vetëm.

Infrastrukturë moderne
Kohët e fundit është kon
ceptuar një mënyrë mode
rne e infrastrukturës duke 
ndërhyrë në rikonstruk
timin e disa godinave, janë 
shembur ndërtimet rreth 
godinave duke i shndërruar 
në hapësira të gjelbëruara.

2

34
5

6
7

8
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Këshilli Studentor 
Drejtuar nga studentët për studentët, Këshilli Studentor është zëri i fortë i studentëve tanë. 

Këshilli Studentor i Fakultetit të 
Historisë dhe të Filologjisë është 
organizim i pavarur i studentëve në 
institucionin e arsimit të lartë, i cili 
nuk zhvillon veprimtari politike dhe 
ekonomike. 
Këshillim & mbështetje
Këshilli Studentor promovon pjesë
marrjen e studentëve dhe koordi
non përfaqësimin e tyre në organet 
drejtuese të institucionit të arsimit 
të lartë. Ai ofron mbështetje dhe 
informacione mbi çështje akade
mike dhe të mirëqënies, që nga 
këshillimi për çështjen e strehimit, 
apelimi për nivelin e vlerësimit apo 
informacione mbi çështjet finan
ciare dhe punësimin. 

Promovim i aftësive kërkimore
Nisur nga synimi i fakultetit tonë 
për të promovuar vlerat studento
re dhe për të materializuar punimet 
shkencore të realizuara nga vetë 
ata gjatë studimeve, organizohen 
konferenca që motivojnë më të 
mirët dhe nxisin brezin pasardhës 
të jetë më serioz dhe më produktiv 
në punën e tij kërkimore.

Amplifiko zërin tënd

Këshilli Studentor shpreh mendime 
dhe propozime për të gjitha pro
blemet me interes të përgjithshëm 
të institucionit të arsimit të lartë, si 
për planet dhe programet e studi
meve, rregulloret për veprimtaritë 
mësimore, të drejtën për të stu

diuar, cilësinë e shërbimeve, përca
ktimin e tarifave të shkollimit dhe 
kontributeve të tjera financiare për 
studentët, bilancet vjetore para
prake të shpenzimeve ose ndarjen 
e burimeve financiare, zhvillimin e 
veprimtarive të ndryshme kulturo
re, artistike, sportive, etj.
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Kur doni të bëni një pushim nga studimet tuaja 
ose dëshironi të kaloni kohë me miqtë tuaj, kam
pusi ynë ofron një gamë fantastike të gjërave për të 
bërë. Çfarëdo qofshin interesat tuajamuzikë, film, 
art, teatër, sport apo diçka tjetër, do të gjeni shumë 
për t'ju mbajtur të argëtuar pa lënë kampusin.

Nëse ju merrni pjesë në aktivitete të organizuara 
apo stërvitje të pavarur, shërbimet tona të spor
teve ofrojnë një mënyrë të shkëlqyeshme për t’u 
socializuar, për t'u lidhur dhe për të arritur një ni
vel më të lartë të përshtatshmërisë dhe mirëqe
nies së përgjithshme.

Aktivitete Sportive 
“Mendje e shëndoshë, në trup të shëndoshë”. Fjalë e urtë
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Pranimi në programet e studimit të ciklit të parë është i mundur për 
çdo kandidat që ka përfunduar me sukses ciklin e arsimit të mesëm. 
Përllogaritja bëhet sipas notës mesatare, si më poshtë sqarohet:
1. Vlerësohet me 80% të rezultatit përfundimtar mesatarja aritme

tike e 3 viteve të studimit në shkollën e mesme.

2. Vlerësohet me 20% të rezultatit përfundimtar mesatarja aritme
tike e lëndëve të maturës shtetërore.

 

Institucionet e arsimit të lartë mund të vendosin edhe kritere shtesë pranimi për përzgjedhjen e kandidatëve, të 
cilat shpallen nga institucioni i arsimit të lartë dhe vihen në dispozicion të Qendrës së Shërbimeve Arsimore dhe 
ministrisë përgjegjëse për arsimin.
Në fillim të vitit akademik, institucionet e arsimit të lartë dërgojnë në Qendrën e Shërbimeve Arsimore (QShA) 
listën e studentëve të regjistruar.

SOT ËSHTË DITA PËR TË 

PARË drejt së ardhmes; për 
të ZGJERUAR HORIZONTET 

dhe për të fituar aftësi të 
reja; për ta ngritur karrierën 

tënde në një nivel më të lartë 
apo për të filluar një të re. 
NE JEMI KËTU PËR T’JU 

NDIHMUAR NË GJITHÇKA.

Ciklet e studimit. Si të aplikosh?
PRANIMI NË CIKLIN E PARË TË STUDIMEVE

Pranimi në programet e ciklit të dytë të studimeve 
ësh të i mundur për kandidatët që kanë përfunduar një 
program studimi të ciklit të parë dhe plotësojnë krite
ret e pranimit të Institucionit të Arsimit të Lartë (IAL) 
ku ata aplikojnë.
Pranimi në programet e integruara të studimeve është 
i mundur për kandidatët që plotësojnë kriteret e për
caktuara në pikën 1, të nenit 74, të ligjit të arsimit të 
lartë.
Kriteret e pranimit të kandidatëve në programet e ciklit 
të dytë të studimeve, përcaktohen nga njësia bazë 
ofruese e programit. Bëjnë përjashtim nga ky rregull 
programet e integruara të studimit. Kriteret bëhen pu
blike nga njësia kryesore dhe QShAja dhe miratohen 
sipas përcaktimeve në statutin e IALsë.
Kriter pranimi në një program studimi të ciklit të dytë 
“Master i Shkencave” është njohja nga kandidati e një 
prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit Evropian: an
glisht, frëngjisht, gjermanisht, italisht, spanjisht. Nëse 
individi ka fituar një diplomë të një programi studimi të 
kryer në një nga këto gjuhë, diploma e fituar shërben si 

dëshmi për plotësimin e këtij kriteri. Niveli i njohjes së 
gjuhës së huaj përcaktohet me akt nënligjor të mini
strisë përgjegjëse të arsimit të lartë.
IALtë mund të njohin kredite të përfituara në progra
met e studimit të ciklit të dytë “MASTER PROFESIO-
NAL”, me qëllim transferimin e tyre në programet e 
studimit “MASTER I SHKENCAVE”.
Në fillim të vitit akademik, institucionet e arsimit të lar
të dërgojnë në QShA listën e studentëve të regjistruar.

 ɂ MASTER PROFESIONAL

Cikli i dytë i studimeve përfshin programet e studime
ve “Master Profesional”, referuar nivelit 7 të Kornizës 
Shqiptare të Kualifikimeve. Programet e studimeve 
“Master Profesional” pajisin të diplomuarit me njohuri 
të thelluara, profesionale në një fushë të caktuar. Këto 
programe organizohen me 120 kredite dhe kohëzgjatja 
është 2 vite akademike. Studimet e ciklit të dytë “Ma
ster Profesional” përmbyllen me provim përfundimtar 
formimi ose punim diplome dhe në përfundim të tyre 
lëshohet diplomë “Master Profesional” në fushën e ar
simimit të kryer.

PRANIMI NË PROGRAMET E CIKLIT TË DYTË TË STUDIMEVE

“Shko me besim në drejtimin e ëndrrave të tua. Jeto jetën që ke imagjinuar”. Henry David Thoreau

A = Shumatorja e notave të 3 viteve të shkollës së mesme
B = Numri i notave të 3 viteve të shkollës së mesme

A
B

M1 = —

M1 = 80% të vlerës totale të pikëve të kandidatit për student

C = Shumatorja e notave të maturës shtetërore
D = Numri i notave të maturës shtetërore

C
D

M2 = —

M1 = 20% të vlerës totale të pikëve të kandidatit për student
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5383STUDENTË NDJEKIN STUDIMET 
NË FAKULTETIN E HISTORISË DHE 
TË FILOLOGJISË

795
STUDENTË KANË FITUAR 
BURSA DHE JANË MBËSHTETUR 
FINANCIARISHT PËR TË 
PËRBALLUAR STUDIMET E TYRERR

ET
H

*Gjatë viteve akademikë 2013-2017

102
STUDENTËT TË RINJ 

KANË FITUAR BURSA 
PËR VITIN AKADEMIK 

2016-2017
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Pranimi në programet e ciklit të tretë të stu
dimeve është i mundur për kandidatët që 
kanë fituar diplomën “Masteri i Shkencave” 
ose “Master i Arteve”dhe plotësojnë krite
ret e pranimit, të përcaktuara nga institu
cioni i arsimit të lartë.
Kriteret e pranimit në programet e ciklit të 
tretë përcaktohen nga njësitë bazë, në përp
uthje me standardet shtetërore të cilësisë. 
Këto kritere bëhen publike nga IALja dhe 
i përcillen QShAsë, si dhe ministrisë për
gjegjëse për arsimin.
Kriter pranimi në një program studimi të 
ciklit të tretë është njohja nga kandidati e 
një prej pesë gjuhëve të huaja të Bashkimit 
Evropian: anglisht, frëngjisht, gjermanisht, 
italisht, spanjisht, e vërtetuar përmes te
steve të njohura ndërkombëtare, në për
puthje me udhëzimin përkatës të ministrit 
për gjegjës për arsimin. Nëse individi ka fi
tuar një diplomë të një programi studimi të 
kryer në një nga këto gjuhë, diploma e fituar 
shërben si dëshmi për plotësimin e këtij kri
teri.
Lista e studentëve fitues dërgohet në QShA, 
në përputhje me përcaktimet e këtij ligji.
Lista e të diplomuarve në programet e ciklit 
të tretë përcillet nga institucioni i arsimit të 
lartë në ministrinë përgjegjëse për t’u pas
qyruar në regjistrin shtetëror të gradave 
shkencore dhe titujve akademikë.

 ɂ CIKLI I TRETË I STUDIMEVE DOKTORA-
TURË 

Cikli i tretë i studimeve përfshin studimet 
e doktoratës, referuar nivelit 8 të Kornizës 
Shqiptare të Kualifikimeve. Studimet e 
doktoratës ndërtohen mbi programe indivi
duale për aftësim të pavarur të kandidatëve 
në kërkimin shkencor në fushat e përcak
tuara nga njësia bazë ose njësia kryesore. 
Ato kanë në themel kërkimin shkencor dhe 
veprimtaritë krijuese. Studimet e doktora
tës zgjasin jo më pak se tri vite akademike 
dhe jo më shumë se pesë vite akademike. 
Në përfundim të studimeve të doktora
tës, lëshohet diploma e gradës shkencore 
“Doktor”. Institucionet e arsimit të lartë 
vendosin kritere për vlerësimin vjetor të 
ecurisë së kandidatëve dhe vazhdimin e 
punës për zhvillimin e projektit kërkimor.

PRANIMI NË PROGRAMET E CIKLIT TË TRETË TË STUDIMEVE
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Klubi i Dramës ndër vite...
"Për ne drama është gjinia më e bukur e letërsisë. Veprat dramatike kanë sharm dhe aksion. Në fund të fundit 

drama dhe teatri janë medium i mendimit, jetës, pasionit e aksionit njerëzor!". Studentët e Klubit të Dramës

“Teatri është i vetmi institucion njerëzor që ka mbetur i 
fuqishëm dhe universalisht i vlefshëm, ende i aftë të lidhë 
harenë e festës, ëndjen për spektakël, ëndjen për të qeshur, 
ëndjen për të qenë i mallëngjyer, për të qenë i tërhequr, për 
të qenë i provokuar, për të qenë i shkundulluar nga koka te 
këmbët nga impulsi antik i festës e që pikërisht prej antikes 
është gjini e përjetshme”. Hugo von Hofmannsthal

K L U B I  I 
DRAMËS 
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Biblioteka e Fakultetit të Histori
së dhe të Filologjisë është krijuar 
në vitin 1969. Ajo përfaqëson bi
bliotekën më të madhe dhe më të 
pasur universitare për numrin dhe 
vlerën e fondeve që bart. Me një 
sipërfaqe prej rreth 800m2, në fon
det e saj gjenden rreth 51,000 tituj 
librash (rreth 156,000 ekzemplarë) 
dhe rreth 400 tituj periodikësh 
(rreth 4,300 ekzemplarë). 
Materialet që ofron biblioteka e 
Fakultetit të Historisë dhe të Filo

Biblioteka 
e Fakultetit të Historisë dhe të Filologjisë

logjisë janë jo vetëm në gjuhën sh
qipe, por dhe në gjuhë të huaja. Ato 
i takojnë fushave të ndryshme si: 
gjuhësisë, letërsisë, historisë, gjeo
grafisë, gazetarisë, arkeologjisë dhe 
trashëgimisë kulturore, qytetërimit 
dhe kulturës, filozofisë, fesë, psiko
logjisë, sociologjisë, arsimit, etnolo
gjisë, politikës, artit etj.
Botimi më i hershëm në bibliotekën 
tonë është Ozorai Imre vitairata dhe 
i takon vitit 1535. Tjetër antikuar 
me vlerë është Pvb. Ovidii Nasonis 
Fastorvm, Lib. VI., Tristivm Lib. V., De 
Ponto Lib. IV, i vitit 1664. Gjithashtu, 
pasuri e fondeve tona janë 64 boti
me të viteve 18001900. Këto boti
me i takojnë më së shumti fushave 
të gjuhës, letërsisë, historisë dhe 
gjeografisë së vendeve të Ballkanit 
dhe Evropës, duke u dhënë dorë 
studiuesve në punimet monogra
fike, studimet krahasuese në fushë 
të albanobalkanologjisë.

Pjesë e pasurisë së bibliotekës janë 
dhe temat e disertacioneve të pe
dagogëve të fakultetit, apo temat 
e diplomave të ciklit të studimeve 
Master i Shkencave.
Biblioteka pasurohet vazhdimisht 
përmes prurjeve të grupeve të li
brave nga drejtime të ndryshme.
Kjo bibliotekë është një qendër e 
rëndësishme në ndihmë të proce
sit mësimor dhe atij shkencor në 
ndihmë të studentëve, pedagogëve 
dhe studiuesve të shkencave alba
nologjike. Rrjeti i gjerë i skedarëve, 
të ngritur në vite, si dhe bibliografi
të e ndryshme, ndihmojnë lexuesit 
e bibliotekës për të pasur qasje në 
informacion të saktë dhe të larmi
shëm.
Krahas pasurimit të vazhdueshëm 
të katalogut manual, me synimin 
për t’u bërë pjesë e një “biblioteke 
pa kufij dhe pa mure”, punohet çdo 
ditë për pasqyrimin e këtij skeda

400+
TITUJ PERIODIKËSH

51,000+
TITUJ LIBRASH 

15
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“Punë mjeshtërore arrijnë vetëm ata, që janë këmbëngulës dhe të gatshëm për t’i studiuar thellë gjërat”. 
Paulo Coelho
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ri në variantin elektronik, përmes 
sistemit të përbashkët bibliografik 
COBISS.Net, që mbështetet nga 
UNESCO dhe që mundëson shfle
timin e informacionit bibliografik 
të të gjitha bibliotekave që bëjnë 
pjesë në të. 
Në COBISS.Net janë përfshirë 
pothuajse të gjitha vendet e rajo
nit. Në Shqipëri, përveç Bibliotekës 
Kombëtare, janë përfshirë biblio
tekat kryesore universitare, publike 
dhe ato speciale. 
Rreth 20% e informacionit biblio
grafik në format letër është re
gjistruar në katalogun elektronik, 
duke u dhënë përparësi fushave më 
të kërkuara, si: letërsisë dhe gjuhës 
shqipe, historisë dhe gjeografisë së 
Shqipërisë, gazetarisë, arkeologjisë 
dhe trashëgimisë kulturore. 
Në vitin 2014 Biblioteka u rikon
truktua, duke përmirësuar rrënjë
sisht kushtet e mbajtjes dhe shfry
tëzimit të koleksioneve, sallën e 
leximit, sistemin e ndriçimit, të 
ajrimit dhe të ngrohjes. Prej 2001, 
Biblioteka ka një sallë leximi me 
fonde të hapura, me kapacitet mbi 
70 vende, që u vjen në ndihmë për
doruesve të bibliotekës për leximin 
e materialeve në kopje të vetme, 
studentëve e pedagogëve për punë 
në grup. Gjithashtu, këtu zhvillohen 

veprimtari të ndryshme shkencore, 
promovime titujsh të rinj, aktivitete 
studentore etj. 

Edhe pse Biblioteka e Fakultetit 
është e hapur për të gjithë, vendin 
më të madh të frekuentuesve të saj 

e përbëjnë studentët, të cilët janë 
pjesë e punës së përditshme në 
përmbushje të kërkesave të tyre për 
tekste universitare, për libra studi
morë ose literaturë të dëshiruar. Si 
pjesa më e rëndësishme e lexuesve 
tanë, studentët do të vazhdojnë 
të përfshihen në punë vullnetare 
pranë bibliotekës sonë, duke i bërë 
të ndjehen më pranë librit, biblio
tekës dhe dijes. 
Në një fazë të dytë, do të mun
dësohet hapja e fondeve të biblio
tekës për përdoruesit, duke e bërë 
atë një bibliotekë të vizitueshme 
dhe materialet e saj të prekshme 
për lexuesin. Në fazën e dytë të 
rikonstruksionit do të përfshihet 
edhe rikonceptimi i sallës së studi
mit, hyrja kryesore e bibliotekës së 
bashku me pjesën e shfletimit të 
skedarit manual dhe atij elektro
nik, sektori i katalogimit elektronik, 
ambjente të ekspozimit të librit me 
vlerë, si dhe hapësira e arkivës, që e 
bëjnë bibliotekën një ndër modelet 
më të përparuara të kohës. 
Për shoqërinë e informacionit në të 
cilën jetojmë, sistemet bibliotekare 
janë infrastrukturë themelore e do
mosdoshme, jo vetëm në ndihmë 
të procesit të përditshëm mësim
or dhe shkencor, por në ndihmë 
të formimit të qytetarit evropian. 
Këtë mision, Biblioteka e Fakulte
tit të Historisë dhe të Filologjisë, e 
përmbush më së miri, duke zënë 
vend pranë bibliotekave të përpar
uara të kohës. 

Për shoqërinë e informa-
cionit në të cilën jetojmë, 
sistemet bibliotekare janë 
infrastrukturë themelore 
e domosdoshme, jo vetëm 
në ndihmë të procesit të 
për ditshëm mësimor dhe 
shkencor, por në ndihmë 
të formimit të qytetarit 
evro  pian. 

https://www.fhf.edu.al
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Forumi “Humanities”

F O RU M I  ‘ H U M A N I T I E S ’
 T H E  H U M A N I T I E S  F O RU M

Universiteti i Tiranës, Fakulteti Histori-Filologji õ Adresa: Rr. e Elbasanit, Tiranë õ Tel: (+355 4) 2369664 õ http://www.fhf.edu.al/  

E enjte, 23 mars 2017
Ora 11:00 

Universiteti i Tiranës
Fakulteti Histori-Filologji

Salla nr. 210

Përpjekja e një shoqërie 
për të kuptuar dhe reflektuar 

mbi të shkuarën

DOSJET E ISH-SIGURIMIT

Diskutim me Znj. Gentiana Sula 
dhe Z. Simon Mirakaj, 

Autoriteti për Informimin mbi 
Dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit

F O RU M I  ‘ H U M A N I T I E S ’
 T H E  H U M A N I T I E S  F O RU M

E mërkurë, 25 janar 2017
Ora 11:30 

Universiteti i Tiranës
Fakulteti Histori-Filologji

Salla nr. 324

“Eksperienca e një diplomati dhe intelektuali 
në mjedisin shqiptar”

Diskutim i hapur me Ambasadorin fuqiplotë 
të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, 

Shkëlqesinë e tij Z. Donald Lu. 

Universi te t i  i  Tiranës,  Fakul te t i  Histor i -Fi lologj i  •  Adresa:  Rr.  e  Elbasani t ,  Tiranë •  Tel :  (+355 4)  2369664 •  ht tp: / /www.fhf .edu.al /  

FORUMI “HUMANITIES” në Fakultetin e Hi
storisë dhe Filologjisë të Universitetit të Ti
ranës ka synimin të promovojë dhe të ofrojë 
diskutim konstruktiv në çështje që ndikojnë 
sot gjendjen aktuale dhe vizionin mbi eduki
min, kërkimin shkencor, apo interesin dhe 
opinionin publik. Diskutimi mbi tema me 
natyrë historike, filologjike, antropologjike, 
filozofike, ekonomike dhe politike mund të 
ndihmojë të kuptuarit e proceseve shoqërore 
dhe dinamikat më komplekse në mjedisin sh
qiptar dhe më gjerë. 

Pavarësisht numrit të konsiderueshëm të 
mediumeve, në mjedisin akademik shqiptar 
ende mungojnë hapësirat ku ndërveprime të 
lëmit të fushave humane të zhvillojnë poten
cialin e tyre në diskutime shumë dimensio
nale dhe të ofrojnë kontribut të padiskutue
shëm në sqarimin, të kuptuarin dhe vizionin 
në çështje të ndjeshme në mjedisin akade
mik dhe publik.

Forumi synon të vendosë në qendër të vëme
ndjes personazhe të cilët me anë të punës dhe 
aktivitetit të tyre ofrojnë një model frymëzimi 
dhe ndikimi në shoqëri, dhe përmes kësaj t’u 
ofrojë studentëve një mjedis tek i cili mund 
të krijojnë ndërveprim, të frymëzohen dhe të 
ofrojnë ide.

Në kuadrin e Forumit janë organizuar takime 
me Ambasadorin Amerikan, Shkëlqesinë e 
tij Z. Donald Lu, dhe me Znj. Gentiana Sula 
(kryetare e Autoritetit për Informimin mbi 
Dosjet e IshSigurimit) dhe Z. Simon Mira
kaj (anëtar i Autoritetit për Informimin mbi 
Dosjet e IshSigurimit).

http://www.fhf.edu.al/
http://www.fhf.edu.al/
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Zgjidh diplomën tënde!
“E ardhmja u përket gjithë sa besojnë në bukurinë e ëndrrave të tyre” 

Eleanor Roosevelt
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Arkeologjia, si studimi i së kaluarës njerëzore, shtrihet nga e kaluara e thellë 
deri në pragun e së tashmes. Ajo shqyrton origjinën dhe evolucionin e 
qenieve njerëzore, diversitetin e kulturave të lashta, shfaqjen e qyteteve, 
perandorive dhe ndërlidhjet që e kanë thurrur planetin tonë së bashku. 
Në studimin e objekteve (nga veglat e gurit deri te monumentet), vend
banimeve dhe peizazheve, arkeologët përdorin qasje nga artet, shkencat 
natyrore dhe shkencat shoqërore.

DEPARTAMENTI 
I ARKEOLOGJISË 
DHE I TRASHËGIMISË 
KULTURORE

Thyerjen e kufijve të shkencës 
me shoqërinë bashkëkohore dhe 
përgatitja e studentëve me të 
gjitha njohuritë dhe aftësitë për 
tregun e punës i shohim të lidhura 
ngushtë me njëratjetrën dhe 
pjesë të rëndësishme të programit 
tonë. Sfida jonë e madhe është 
ngritja e programeve tona stu
dimore në nivelet më të mira të 
shkencës bashkëkohore arkeolo
gjike dhe administrimit të vlerave 
kulturore. Jemi duke punuar që 
Departamenti ynë i Arkeologjisë 
dhe i Trashëgimisë Kulturore të 
shndërrohet në një institucion 
kërkimorshkencor dhe edukues, 
në të cilin kërkimi shkencor 
vendoset në qendër të aktivitetit 
dhe ushqen edukimin e brezave 
të rinj dhe shërbime të tjera për 
shoqërinë. 
Përfitoj nga rasti për t’u uruar të 
gjithë studentëve të rinj mirë
seardhjen në Departamentin e 
Arkeologjisë dhe Trashëgimisë 
Kulturore, i cili është sot më 
shumë se kurrë shtëpia e ënd
rrave dhe sfidave të shumta!

Prof. dr. Lorenc Bejko
Shef i Departamentit të Arkeologjisë 
dhe të Trshëgimisë Kulturore

PROGRAMET E STUDIMEVE

 ɂ Departamenti i Arkeologjisë dhe 
i Trashëgimisë Kulturore ofron 
gjashtë programe për të tre ciklet 
e studimit. Programi bazë është 
Bachelor në Arkeologji dhe 
Trashëgimi Kulturore i koncep
tuar me dy drejtime, njeri prej të 
cilëve kryesor dhe tjetri dytësor. 

 ɂ Në ciklin e dytë të studimit, 
ofrohen programi Master Pro
fesional për Guida Turistike, 
Master i Shkencave në Arke

ologji dhe Master i Shkencave në 
Trashëgimi Kulturore. 

 ɂ Cikli i tretë është përfaqësuar nga 
Shkolla Doktorale në Arkeologji 
dhe ajo në Trashëgimi Kulturore. 

 ɂ Zhvillimi i deritanishëm i këtyre 
programeve është mbështetur në 
kapacitetet tona njerëzore dhe në 
infrastrukturën akademike të De
partamentit të ri të Arkeologjisë 
dhe Trashëgimisë Kulturore. 
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PRAKTIKAT MËSIMORE TË ZHVILLUARA NGA DEPARTAMENTI

 ɂ Lindja e shoqërive komplekse, gërmim arkeologjik në shpellën e 
Trenit

 ɂ Studimi i modelit prehistorik të vendbanit të Kepit të Palit (Durrës)

 ɂ Muzealizim i hapësirës së jashtme të Muzeut Arkeologjik, Durrës

 ɂ Kamp restaurimi në Gjirokastër

 ɂ Studim i riteve mortore në Shqipërinë rurale

 ɂ Studimi i modelit prehistorik të vendbanit të Kepit të Palit (Durrës)

 ɂ Rindërtim dhe rikonceptim i Muzeut Arkeologjik në rrethin e Ko-
lonjës

 ɂ Rilevim topografik dhe vlerësim i planit urbanistik në fshatin e 
Rehovës

 ɂ Kamp restaurimi në Serbi

SYNIMI I DEPARTAMENTIT

 Ƀ Synimi i Departamentit tonë 
është jo vetëm familjarizimi 
i studentëve me teknikat e 
mbledhjes së të dhënave (për 
programin e Arkeologjisë), 
restaurimi dhe muzealizimi 
i objekteve apo qendrave të 
trashëgimisë (për programin e 
Trashëgimisë Kulturore), por në 
të njëjtën kohë dhe përfitimi i 
njohurive në të gjitha hapat që 
përfshijnë një projekt të caktuar 
kërkimorshkencor. 

 Ƀ Është një kënaqësi shumë e 
madhe për ne, kur shohim 
shumë prej studentëve të pro
grameve tona në institucionet 
qendrore dhe lokale të sistemit 
të trashëgimisë kulturore të 
vendit, si edhe në sektorin e 
rëndësishëm të edukimit para
universitar. 

 Ƀ Departamenti i Arkeologjisë 
dhe i Trashëgimisë Kulturore ka 
qenë dhe do të mbetet gjith
monë pranë studentëve të tij 
edhe përtej viteve të studimit, 
duke i orientuar dhe rritur shan
set e punësimit dhe ecjen drejt 
karrierës së tyre profesionale.

https://www.fhf.edu.al
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR NË ARKEOLOGJI DHE TRASHËGIMI KULTURORE (TK)

VITI 1 (TRUNG I PËRBASHKËT)

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 3 nga lëndët e mëposhtme)

1 Historia e Shqipërisë 1: 
Lashtësia Gjuhë e huaj: Anglisht Teknologjia Antike Teknikat e gërmimit dhe 

vrojtimit arkeologjik

2 Hyrje në Arkeologji Historia e Shqipërisë 2: 
Mesjeta

Prehistoria dhe Protohistoria 
e Shqipërisë

Arkeologjia e provincave 
romake

3 Hyrje në Trashëgiminë 
Kulturore Shkrim akademik Etnografi Konservimi i objekteve te 

trashegimise kulturore

4 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Trashëgimia Kulturore 
virtuale Etnomuzikologji

5 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Hyrje në Historinë e An-
tikitetit Trashëgimi rurale

6 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Sport Letërsi klasike

7 Kërkim i aplikuar në terren 1 Gjuhë e huaj e dytë Greqishte e vjetër/Latinisht

VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 3 nga lëndët e mëposhtme)

1 Etnologji Historia e artit Bazat e Gjeoarkeologjisë Studimi i materialeve arke-
ologjike

2 Muzeologji Arkeologjia klasike Bazat e Numizmatikës Sitet arkeologjike në Shqipëri

3 Arkeologjia e prehistorisë Trashëgimia Kulturore joma-
teriale Bazat e Arkeometrisë Bazat e Epigrafisë

4 Historia e Arkitekturës 
Shqiptare Gjeografi e përgjithshme Ekonomia e TK Qyteti shqiptar në shek. 

XIX-XX

5 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Marketimi i TK Historia e fesë dhe e besimit

6 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Mediatizimi i TK Historia e Arkitekturës 
Botërore

7 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Ekonomiks Etnolinguistika

8 Kërkim i aplikuar në terren 2 Sport Greqishte e vjetër/Latinisht

9 Gjuhë e huaj e dytë Gjeografi e popullsisë dhe e 
vendbanimeve

10 Gjeografia e turizmit Bazat e SIG-ut (GIS)

11 Historia e letërsisë shqipe Turizëm rural

12 Imazheria në studimin e ob-
jekteve të artit dhe të TK
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL NË GUIDË TURISTIKE

VITI 1  > > > > VITI 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë të detyrueshme 

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Arkeologjia shqiptare dhe 
sitet kryesore arkeologjike 
në Shqipëri

Qytetërimi shqiptar Teknikat e guidimit Praktikë profesionale

2 Historia e arkitekturës dhe e 
artit në Shqipëri

Ekologji Ndihma e parë Testim praktik përfundimtar

3 Etnokultura shqiptare Psikologji Lëndë me zgjedhje

4 Gjeografi e Shqipërise (flora, 
fauna)

Njohuri mbi turizmin dhe 
gjeografinë e turizmit

Lëndë me zgjedhje

5 Hyrje në trashëgiminë kul-
turore dhe turizmin kulturor

Legjislacioni dhe ekonomia Lëndë me zgjedhje

Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

Historia e besimeve fetare Parqet arkeologjike në Shqipëri Gjeografia fizike e Shqipërisë

Qendrat historike në Shqipëri Historia e kulturës shqiptare Gjeografia ekonomike e Shqipërisë

VITI 3

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Historia e Shqipërisë 3: 
Rilindje deri sot

Parime të restaurimit të 
objekteve të TK

Politikat publike të TK Ilustrimi arkeologjik

2 Arkeologjia romake Antropologjia social-kul-
turore

Marrdhëniet publike të 
entiteteve të TK

Stilet e shek. IV në skulp-
turën greke

3 Arkeologjia e mjedisit Arkeologjia klasike dhe 
romake

Administrimi i ndërmarrjes 
kulturore

Arkeobotanika 

4 Legjislacioni i TK dhe etika 
profesionale

Arkeologjia e Antikitetit të 
Vonë dhe Mesjetës

Arkeologjia e Antikitetit të 
vonë dhe Mesjetës për TK

Zooarkeologjia 

5 Arkeologjia e pre- dhe pro-
to-historisë

Lëndë me zgjedhje Epoka e Bronzit ne Egje Aplikime kompjuterike në 
Arkeologji dhe TK

6 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Hyrje në Arkeologjinë his-
torike

Teknikat e dokumentimit 
në Arkeologji dhe TK

7 Lëndë me zgjedhje Provim përfundimtar / 
Mbrojtje Diplome

Historia e qytetërimeve Qytetet në Evropën Jug-
lindore 

8 Gjeomorfologji Bazat e planifikimit dhe 
rregullimit të territorit

9 Interpretimi i fotove ajrore Historia e gjuhës 

10 Teknikat e datimit absolute 
në Arkeologji dhe TK

Teknikat e datimit absolute 
në Arkeologji dhe TK

11 Greqishte e vjetër/Latinisht 

12 Antropologjia ekonomike

https://www.fhf.edu.al
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË TRASHËGIMI KULTURORE
VITI 1  > > > > VITI 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë të detyrueshme

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Çështje themelore në studimin 
e Trashëgimisë Kulturore

Teoria dhe praktika e Restau-
rimit Lëndë me zgjedhje Praktikë në terren

2 Qytetërimi shqiptar Muzeologji Lëndë me zgjedhje Temë diplome

3 Legjislacioni i Trashëgimisë 
Kulturore 

Hyrje në Arkeologji. Arkeolo-
gjia shqiptare Lëndë me zgjedhje

4 Hyrje në etnologji. Etnologjia 
shqiptare Lëndë me zgjedhje

5 Praktikë në terren Lëndë me zgjedhje


Lëndë me zgjedhje 

(Studenti zgjedh 5 nga lëndët e mëposhtme)

Historia e Arkitekturës shqiptare Ndërmarrja kulturore Antropologjia social-kul-
turore Etnomuzikologjia

Antropologjia urbane Ndikimi ekonomik i konservi-
mit të trashëgimisë kulturore

Trashëgimia kulturore dhe 
planifikimi i territorit Historia e Artit

Administrimi i qendrave arkeolog-
jike dhe historike

Aplikime kompjuterike në 
administrimin e trashgimisë 
kulturore

Qyteti në Evropën Jug-
lindore

Çështje kryesore të 
trashëgimisë kulturore

Administrimi i trashëgimisë kul-
turore jo-materiale

Administrimi i qendrave të 
trashëgimisë botërore

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË ARKEOLOGJI
VITI 1  > > > > VITI 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë të detyrueshme

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Teoria e studimit arkeologjik 
dhe studime bashkekohore ne 
arkeologji

Arkeologjia e shoqerive 
paraurbane

Lëndë me zgjedhje Praktike ne terren

2 Historia e mendimit arkeolog-
jik

Arkeologjia e shoqerive 
urbane

Lëndë me zgjedhje Temë diplome

3 Metoda te thelluara te stu-
dimit arkeologjik

Arkeologjia e Antikitetit te 
vone dhe Mesjetes

Lëndë me zgjedhje

4 Parime te administrimit te 
pasurise arkeologjike

Lëndë me zgjedhje

5 Praktike ne terren Lëndë me zgjedhje


Lëndë me zgjedhje 

(Studenti zgjedh 5 nga lëndët e mëposhtme)
Prehistoria e Shqipërisë Vendgjetjet arkeol. në 

Shqiperi
Arkeologjia dhe Antro-
pologjia e vdekjes

Epigrafia greke dhe latine

Prehistoria e Ballkanit Gjeoarkeologjia Arkeologjia e peizazhit Paleo-etnobotanika

Arkeologjia klasike Etnoarkeologjia Numizmatika Zoo-arkeologjia

Arkeologjia e provincave romake Statistika dhe aplikimet 
kompjuterike në Arkeologji
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 ɂ Niveli i parë i studimeve (Bache
lor) orientohet drejt profesioneve 
të gazetarisë në mediat masive 
dhe në mediat qytetare, rrjetet 
sociale në Web, si në gazetarinë 
klasike të mediave të shtypura, 
mediave audiovizive, ashtu edhe 
në mediat dixhitale të kon
vergjuara. 

 ɂ Niveli i dytë i studimeve (Master 
i Shkencave) orientohet drejt 
profesioneve të reja si menaxher 
mediash, specialist marketingu 
në media dhe në Web, specialist 
marrëdhëniesh me publikun, si 
edhe menaxhues i komunikimit 
ndërkulturor dhe mediator konf
liktesh dhe krizash.

 ɂ Në ciklin e tretë të studimeve 
(Doktoraturë) ekzistojnë dy drej
time kryesore: 1) Komunikim dhe 
informim dhe 2) Komunikim dhe 
informim masiv.

 ɂ Departamenti funksionon bren
da një koncepti bashkëkohor të 
profileve të diplomave, duke i 
orientuar ato drejt kërkesave të 
tregut, si edhe duke u përpjekur 
që të realizojë një diplomim që u 
qëndron ndryshimeve të sotme 
që po ndodhin në evoluimin e 
teknologjisë së mediave dhe të 
komunikimit masiv.

 ɂ Vazhdimësia dhe evoluimi i 
formimit në nivelin bachelor 
dhe master bën që studenti që 
përfundon studimet master në 
departament të ketë mundësi të 
pajiset me dy diploma të kry
qëzuara, pra në media, gazetari, 
dhe në komunikimin masiv sipas 
njerit nga profilet e tij në mas
ter. Ky kryqëzim diplomash, jep 
mundësi që studenti të oriento
het më mirë në tregun e punës.

Hapja e Departamentit të Gazetarisë dhe të Komunikimit është bërë me
njëherë pas vendosjes së pluralizmit në vend, në përgjigje të nevojës për të 
përgatitur gazetarët e rinj të mediave të reja pluraliste. Sot, departamenti 
gradualisht është kthyer në qendrën më të madhe dhe të rëndësishme të 
studimeve albanologjike në fushën e komunikimit masiv dhe mediave në 
hapësirën universitare shqipfolëse. Ai vepron në kushtet e një revolucioni 
teknologjik dhe të ndryshimeve të profesioneve dhe praktikave në fushën 
e mediave dhe komunikimit masiv, çka shtron detyrën e integrimit të stu
dentëve në tregun e punës. 
Synimi i Departamentit është të përgatisë jo vetëm gazetarë, por edhe 
punonjës të industrisë së informimit, ekspertë të marrëdhënieve me pub
likun, gazetarë të mediave sociale, administrues të mediave dhe të komu
nikimit “on line”, gazetarë të lirë, ekspertë të marrëdhënieve me publikun, 
mediatorë kulturorë, specialistë të marketingut dhe të kurimit të imazhit 
dhe promocionit të markës. 
Gjithçka në shërbim të përgatitjes së studentëve me kërkesat e tregut të 
sotëm si edhe të nevojave të sotme të zhvillimeve demokratike.

DEPARTAMENTI 
I GAZETARISË DHE 
I KOMUNIKIMIT

Departamenti i Gazetarisë dhe i 
Komunikimit paraqet një program 
të plotë studimesh universitare 
në të treja nivelet Bachelor, 
Master i Shkencave dhe studime 
doktorale në fushën e shkencave 
të informimit dhe komunikimit 
masiv. Ai funksionon mbi bazën e 
një kurrikule të konceptuar sipas 
kritereve të Kartës së Bolonjës, 
të përditësuar me përvojat e 
përparuara të universiteteve dhe 
shkollave të gazetarisë dhe të 
komunikimit në Evropë dhe më 
gjerë. Në tërësinë e programeve 
të studimeve jepen mundësi për 
profilizime sipas zgjedhjes së lirë 
të studentëve, me qëllim që t’u 
jepen atyre mundësi sa më të 
gjera në tregun e punës. 
Në këtë Departament lektorojnë 
pedagogë dhe kërkues shken
corë me grada e tituj shkencor, 
të diplomuar brenda dhe jashtë 
vendit si edhe gazetarë të shquar 
apo profesionist të shquar të 
fushës së marketingut dhe të 
marrëdhënieve me publikun.

Prof. as. dr. Mark Marku
Shef i Departamentit të Gazetarisë 
dhe Komunikimit

PROGRAMET E STUDIMEVE
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PIKA TË FORTA TË DEPARTAMENTIT

 ɂ Departamenti ruan mekanizmin e “pedagogut këshillues” për 
studentët, për çdo kurs, nga viti i pare i Bachelor-it deri në vitin e 
fundit të Masterit, të cilët u qendrojnë më afër problemeve studen-
tore dhe orientimit të tyre pedagogjik, psikologjik dhe social.

 ɂ Departamenti në vitet e fundit ka bërë përpjekje të dallueshme për 
ta rritur shkallën e kualifikimit të pedagogëve, që japin mësim në 
të trija nivelet e studimeve që ai ofron. Një pjesë e mirë e tyre janë 
diplomuar në universitete evropiane.

 ɂ Për të kultivuar shprehitë praktike vijnë në ndihmë edhe labora-
torët e departamentit, si Laboratori i Kompjuterave dhe i Multi-
medias me 20 kompjutera, Laboratori i Televizionit, Laboratori i 
Radios si dhe Laboratori i Shtypit. 

 ɂ Departamenti i Gazetarisë dhe i Komunikimit kujdeset për hartimin 
dhe pasurimin e vazhdueshëm të planeve dhe programeve mësim-
ore, duke i përshtatur gjithmonë e më mirë me kërkesat e kohës. 

 ɂ Prania ne departamente e pedagogëve që sjellin përvojat e tyre 
nga mediat më të njohura në vend, ka sjellë që të gërshetohen më 
së miri përvojat shkencore dhe ato të mësimdhënies me prurje te 
reja, duke pasur gjithmonë në qendër rritjen e cilësisë së përgatit-
jes së studentëve.

SPECIFIKAT E DEPARTAMENTIT TË 
GAZETARISË DHE TË KOMUNIKIMIT

 Ƀ Shkenca ndërdisiplinore, 
veçanërisht në fushën e komu-
nikimit masiv

Veçanërisht në fushën e komu
nikimit masiv, ku janë ravijëzuar 
sidomos në këto pesëgjashtë vitet 
e fundit dhe që para dy dekada
sh pothuajse nuk ekzistonin fare 
në Shqipëri (marrëdhëniet me 
publikun, marketingu, komuniki
mi ndërkulturor, etj etj). Pra, një 
kontribut në pasurimin strukturor të 
shkencave albanologjike.

 Ƀ Shkenca sociale dhe humane të 
ndërthurura

Shkenca sociale dhe humane të 
ndërthura me aspekte të forta tek
nologjike në fushën e komunikimit 
dixhital, Internetit, mediave sociale, 
teknologjive të telekomunikacionit, 
teknologjive kompjuterike, etj, si 
edhe të industrisë së informacionit, 
pra si dinamikë tregu. 

https://www.fhf.edu.al
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VITI 2
Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje sipas profileve 

1 Epistemologji Komunikimi / 
Analiza e gjuhës filmike

Shtypi dhe shoqëria në 
Shqipëri Profili: Gazetari social-kulturore

2 Redaktim në media Albanologji Histori e besimeve fetare Qytetërimi evropian
3 Zhanret mediatike Sociologji komunikimi Post modernizimi në film 

teatër
Histori e Shqipërisë

4 Gramatika për gazetarët 2 Gazetaria online Profili: Gazetari politike

5 Lajmi në mediat audiovizive Gazetari investigative E drejtë kushtetuese liritë e 
shprehjes

E folura në publik

6 Perpunimi i fotografisë e 
ilustrimi grafik

Gazetari e radios dhe tele-
vizionit

Institucionet e BE Mendimi politik evropian 
shek.17-18

7 Shkrimi për ekran Raportimi i aktualitetit ndër-
kombëtar Profili: Gazetari ekonomike

8 Praktike profesionale Praktike profesionale Raportim i biznesit Raportimi i ekonomisë
9 Statistikë për gazetarët Sistemi financiar

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR NË GAZETARI DHE KOMUNIKIM
VITI 1
Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje sipas profileve 

1 Modele Teorike Komunikimi Bazat e semiotikës Profili: Gazetari social-kulturore

2 Kulturë gjuhësore Gramatikë për gazetarë 1 Antropologji e komunikimit Kritikë arti
3 Histori e medias Hyrje në komunikim politik Zhanret filmike Foto media
4 Bazat në shkrim raportim 

lajmi
Metodat e kërkimit në media 
dhe Shkrim akademik Profili: Gazetari politike

5 Hyrje në kompjuter Gjuhë angleze 2 Shoqëria civile dhe hapësira 
publike

Partitë politike në hapësirën 
publike

6 Elementë të videos Shkrim raportim lajmi në me-
dian e shkruar dhe Web.

Histori moderne Fushatat publicitare

7 Përpunimi dixhital për video 
dhe audio

Dizajnimi dhe faqosja në 
media Profili: Gazetari ekonomike

8 Gjuhë angleze 1 Gazetaria e agjensisë Teoritë e mendimit ekonomik Bazat e marketingut
9 Sport Praktikë profesionale Bazat e menaxhimit Shteti social dhe tregu
10 Praktikë profesionale

VITI 3
Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Peizazhi i medias në Shqipëri Marketing i komunikimit Atelie shtypi Atelie e mediave të reja dhe 
aplikime kompjuterike

2 Media në diplomaci Ligjet per median Multimedia dhe montazhi në 
televizion

Analiza e produktit mediatik 
mediatik(2)

3 Etika e medias Marketingu i integruar Multimedia dhe montazhi në 
radio

Atelie e Raportimi Kritik mbi 
Median

Lëndë praktike të detyruar Lëndë praktike të detyruar Analiza e produktit mediatik 1 Atelie e marrëdhënieve me 
publikun për gazetarë

5 Gazetaria televizive Gazetari radio Bazat e multimedias (1) Zyra e shtypit
6 Gazetari radio Atelie radio Marrëdhënie publike për 

gazetarë

Praktike Profesionale Gazetari televizive (Talk 
Show)

8 Kurs special Atelie televizive
9 Praktikë në mendia 5 Administrim dhe drejtim i 

shtypit të shkruar
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË GAZETARI DHE KOMUNIKIM
VITI 1

Semestri 1 
Lëndë të detyrueshme

Semestri 2
Profili: Komunikim 
Ndërkulturor

Profili: 
Marrëdhënie me 
publikun

Profili: Drejtim 
dhe Manaxhim 
Mediash

Profili: Marketing 
Mediatik

Profili: Gazetari 
Evropiane dhe 
Ndërkombëtare 

1 Semiotika në 
mediat vizive dhe 
gjuha objekt

Të shkruash për PR 
dhe Marketing

Të shkruash për PR 
dhe Marketing

Të shkruash për PR 
dhe Marketing

Të shkruash për PR 
dhe Marketing

Të shkruash për PR 
dhe Marketing

2 Teoritë e përk-
thyeshmërisë

Diversiteti kulturor 
dhe fetar në media

Teknikat e mar-
rëdhënieve me 
publikun /GE

Media, shoqëria 
dhe ekonomia

Teknikat e bindjes 
dhe reklamat ne 
mediat audiovizive

Rendi politik 
botëror dhe siste-
met e propagandës

3 Gjuha dhe mediat Hyrje në komuni-
kimin ndërkulturor 

Teoritë sociale dhe 
marrëdhënie me 
publikun 

Publiku audiencat 
dhe përdoruesit e 
medias

Promocioni i medi-
as /DMM

Raportimi i aktu-
alitetit ndërkom-
bëtar/KNK

4 Retorika dhe 
media 

Industria e kulturës MP online Menaxhimi i buri-
meve njerëzore 

Komunikimi i inte-
gruar dhe menax-
himi i markës/PR

Politikat e BE-së 
dhe kuadri rregul-
lues i komunikimit 
masiv/KNK

5 Komunikimi inter-
aktiv në mediat e 
reja

Raportimi ndër-
kombetar/GE

Lobimi dhe komu-
nikimi me qever-
inë/GE

Promocioni i medi-
as/MM

Teknikat e mar-
ketingut dixhital

Teknikat e mar-
rëdhënieve me 
publikun /PR

6 Politikat e BE dhe 
kuadri rregullues 
i komunikimit 
masiv/GE

Komunikim i inte-
gruar dhe menax-
himi i markës/MM

 Menaxhimi i me-
diave audio-vizive

Menaxhimi i mar-
ketingut

Lobimi dhe komu-
nikimi me qever-
inë/ PR

Atelie shtypi
Bazat e multimedias (2)
METODOLOGJI PUNIMI 
DIPLOME
PUNIMI I DIPLOMES

VITI 2
Semestri 1 

Profili: Komunikim 
Ndërkulturor

Profili: Marrëdhënie me 
publikun

Profili: Drejtim dhe 
Manaxhim Mediash

Profili: Marketing 
Mediatik

Profili: Gazetari 
Evropiane dhe 
Ndërkombëtare 

1 Kosumatori dhe teknikat e audimatit
2 Metodat sasiore cilësore të kërkimit shkencor
3 Metodat e kërkimit në komunikim dhe media
4 Rrymat dhe epokat 

kulturore si modele 
komunikimi

Fushatat e komunikimit Menaxhimi dhe admin-
istrimi i mediave

Marketing politik Globalizmi, kultura dhe 
roli i medias

5 Seanca metodologjike për mikrotezën
Semestri 1

Profili: Komunikim 
Ndërkulturor

Profili: Marrëdhënie me 
publikun

Profili: Drejtim dhe 
Manaxhim Mediash

Profili: Marketing 
Mediatik

Profili: Gazetari 
Evropiane dhe 
Ndërkombëtare 

1 Komunikimi i kujtesës 
kulturore

Komunikimi i brend-
shëm i organizatës

Kuadri rregullativ i 
medias

Marketingu i mediave 
sociale

Marrëdhëniet ndër-
kombëtare publike

2 Komunikimi në insti-
tucione

Marrëdhënie me 
median

Produkti massmedial 
dhe reklama

Industria e medias Politika e jashtme e 
Shqipërisë dhe imazhi 
i saj

3 Seanca metodologjike për mikrotezën
4 Punimi i mikrotezës
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 ɂ Programi i nivelit të parë të 
studimit, përmban disiplina të 
mirëfillta gjeografike që ofro
jnë njohuri bazë në shkencën e 
gjeografisë, por edhe disiplina të 
tjera ndihmëse dhe metodike, që 
i shërbejnë formësimit shkencor 
të studentëve, gjatë punës së tyre 
kërkimore. 

 ɂ Niveli i dytë i studimit Masteri 
Profesional me drejtimi Mësuesi, 
është konceptuar dhe hartuar 
me disiplina të formimit të për
gjithshëm, disiplina të formimit 
specifik dhe profesional, disipli
na formuese të zgjedhura nga 
studentët, disiplina formuese 
metodike, për praktikën profe
sionale në shkollë dhe punimin e 
diplomës.

 ɂ Programi i nivelit të dytë të 
studimit Master i Shkencave, 
është konceptuar dhe hartuar 

me disiplina të formimit kryesisht 
specifik, në drejtime që reflek
tojnë zhvillime dhe probleme 
të kohës, si çështjet mjedisore, 
të zhvillimit të qëndrueshëm, të 
menaxhimit të risqeve natyrore 
dhe humane, të rregullimit të ter
ritorit, të përdorimit të metodave 
teknologjike më të avancuara në 
procesin e kërkimit shkencor etj

 ɂ Niveli i tretë i studimeve (Dok
toratura) ka ndër objektivat më 
të rëndësishëm të tij, thellimin e 
njohurive të doktorantëve dhe 
shndërrimin e tyre në ekspertë të 
fushave kërkimore shkencore të 
studimit doktoral në Gjeografi. 

 ɂ Shkolla doktorale synon të ori
entojë fushën e studimeve në 
përputhje të plotë me objektivat 
e përgjithshme të zhvillimit, dhe 
me strategjitë e kërkimit shkencor 
në fushat e mësipërme.

Shkenca e Gjeografisë moderne, në ndryshim nga Gjeografia e vjetër e 
modelit ishlindor, nuk rendit thjesht faktet, por studion thelbin e proble
meve, marrëdhënien shkakpasojë të tyre, shpërndarjen e tyre hapësinore 
dhe ndryshimin në kohë. 
Gjeografia moderne nuk është inventar i vendeve, as i maleve e fushave, 
as i erërave apo i planetëve, as i shteteve apo i qyteteve dhe as i tipareve 
të tyre: këto elemente janë hollësi që Gjeografia nuk i ka objekt parësor 
studimi. Ajo që Gjeografia moderne i jep studiuesit të saj janë instrumen
tat për të kuptuar e analizuar marrëdhëniet midis dukurive dhe rezultatin 
e tyre. Nëpërmjet të kuptuarit të marrëdhënieve hapësinore, kohore, e 
shkakpasojë mes dukurive, një gjeograf e ka të mundur edhe prognozën, 
pra të parashikojë evolucionin në të ardhmen. Studiuesi i gjeografisë është 
studiues ndërdisiplinor: pra, sic thotë një nga politikanët më të famshëm të 
sotëm botërorë, “gjeografia është fusha e studimit që mban celësin e së ardh-
mes sonë”.

DEPARTAMENTI 
I GJEOGRAFISË

Në sfidat gjithmonë e më të 
ndërlikuara që ne si shoqëri duhet 
të përballojmë në zhvillimin tonë 
ekonomikoshoqërormjedisor, 
të qenurit një gjeograf modern i 
jep njeriut të ditur avantazh për 
t’i kuptuar drejt dhe zgjidhur ato, 
dhe natyrisht një avantazh për 
t’u specializuar më tej në çdo 
fushë tjetër ekspertize si ekspert 
kompiuterik i GISit, ekspert 
i rregullimit e planifikimit të 
territorit, ekspert i demografisë, 
ekspert i potencialeve turistike, 
ekspert i mjedisit, ekspert i orga
nizimit territorial, ekspert i didak
tikës mësimdhënëse, etj. Studimi 
i Gjeografisë në Bachelor të pajis 
me aftësinë e të kuptuarit të 
shumë disiplinave shkencore në 
një mënyrë që të krijon mundësi 
për ndërveprim dhe bashkëpunim 
me ato fusha.

Prof. dr. Romeo Hanxhari
Shef i Departamentit të Gjeografisë

GJEOGRAFIA NË PROGRAMET E STUDIMEVE
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PRAKTIKAT MËSIMORE TË ZHVILLUARA NGA DEPARTAMENTI

 ɂ Departamenti ynë ka një staf cilësor e të kualifikuar, të përku
shtuar ndaj mësimdhënies, punës shkencore dhe kujdesit ndaj 
studentit.

 ɂ Duke pasur si objektiv kryesor rritjen e vazhdueshme të cilësisë 
së mësimdhënies, departamenti aktivizon në dhënien e leksioneve 
stafin më të kualifikuar akademik. 

 ɂ Në departamentin e Gjeografisë është rritur përdorimi i metodës 
së shpjegimit, analizës, sintezës dhe interpretimit, duke u larguar 
gjithmonë e më shumë nga leximi para studentëve.

 ɂ Studentëve u jepet mundësia për të përgatitur materiale shkenco-
re të pavarura dhe për t’i referuar ato në orët e seminareve, mbi 
bazën e të cilave zhvillohen diskutime të vlefshme.

 ɂ Një rëndësi e posaçme i kushtohet zhvillimit të praktikave pro-
fesionale në terren, të cilat zenë një vend të rëndësishëm në 
formimin e studentëve. Praktikat mësimore në terren, në degën e 
gjeografisë, zhvillohen në tri vite dhe, më pas, edhe gjatë progra-
mit mësimor të Masterit të Shkencave.

PROGRAMET E STUDIMEVE

 Ƀ Metodat, teknikat e teknologjitë 
e mësimdhënies

Prej vitesh, departamenti i Gjeogra
fisë përdor dhe vë në dispozicion të 
kërkimit shkencor dhe të studen
tëve të të gjitha niveleve të studi
mit, teknologji të avancuara me
todike dhe didaktike, që ndikojnë 
pozitivisht në rritjen e cilësisë së 
mësimdhënies dhe kërkimit shken
cor. Prej 10 vitesh, me ndërtimin 
e Laboratorit të GISit, aplikohen 
suksesshëm analiza statistikore dhe 
hapësinore në studime të ndryshme 
territoriale, demografike, mjedisore 
etj.

 Ƀ Infrastruktura shkencore

Departamenti ka aplikuar objektiva 
të qarta dhe ka zbatuar procedu
ra të përshtatshme në shërbim të 
punës më cilësore në vazhdimësi. 
Kjo është shprehur dhe në rritjen e 
nivelit didaktik të mësimit nëpërmj
et përdorimit sa më shumë të 
mjeteve didaktike audiovizive. Këtij 
qëllimi i ka shërbyer ngritja e labo
ratorit të gjeografisë dhe të GISit, 
përfshirja e lëndëve të GISit në 
kurrikulat e të gjitha niveleve.
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR NË GJEOGRAFI
VITI 1

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 3 nga lëndët e mëposhtme)

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Gjeografi fizike e për-
gjithshme

Gjeostatistikë Njohuri mbi ekonominë Hyrje në gjeografinë e 
problemeve mjedisore 
globale

2 Hyrje në gjeografi humane Gjeomorfologji e për-
gjithshme

Histori e botës Sociologji

3 Bazat e gjeologjisë Gjeografia e popullsisë dhe 
e vendbanimeve

Demografi Etnologji

4 Klimatogjeografi Hyrje në gjeografi rajonale Informatikë gjeografike Gjuhë e huaj (e dytë)
5 Elemente të hartografisë Gjuhë e huaj Shkrim akademik Sporte
6 Kerkim i aplikuar në terren Kulturë juridike
7 Histori e popullit shqiptar

VITI 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 3 nga lëndët e mëposhtme)

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Hidrogjeografi Gjeografi e Shqipërisë 1 Metodologjia e kerkimit në 
fushën e gjeografisë fizike

Gjeografi historike

2 Pedogjeografi Gjeografi rurale Metodat e kërkimit so-
cial-ekonomik empiric

Ekologji humane

3 Biogjeografi Gjeografi urbane Gjeografi e shëndetit Bazat e gjeografisë të zhvil-
limit të turizmit

4 Gjeografi ekonomike Gjeografi politike Histori e mendimit 
gjeografik

Interpretimi i fotografive 
ajrore

5 Gjeografi sociale Gjeografi e peizazhit dhe e 
mjedisit

6 Kërkim i aplikuar në terren

VITI 3

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Gjeografi rajonale e botës Hartografi tematike Gjeografi sociale-urbane Gjeografia e Evropës Jug-
lindore

2 Gjeografi e Shqipërisë 2 Gjeografi e rajoneve të 
Shqip.

Gjeografi e bujqësisë Gjeografi e Bashkimit 
Evropian

3 Gjeografia e Kosovës dhe 
TSHPK

Gjeografi e turizmit Politikat e mjedisit Gjeografi e Amerikës 
Veriore

4 Gjeografi e industrisë Bazat e planifikimit dhe 
rregullimit të territorit

Projekt në SIG

5 Bazat e SIG-ut Gjeografi e komunikacionit
6 Kërkim i aplikuar në terren
7 Teza e diplomës
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL “MËSUESI GJEOGRAFI”
VITI 1  > > > > VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë të detyrueshme 

1 Psikologji edukimi Metodika e gjeografisë Lëndë me zgjedhje Praktika profesionale
2 Metodologjitë e mësim-

dhënies
Gjeografia dhe gjeopolitika 
regjionale

Lëndë me zgjedhje Punim diplome / provim 
formimi

3 Teoritë e edukimit Problemet mjedisore në 
Shqipëri

Lëndë me zgjedhje

4 Hartimi dhe vlerësi-
mi i testeve në lëndën e 
gjeografisë

Zhvillimet e sotme demo-
sociale dhe ekonomike në 
HSH

Lëndë me zgjedhje

5 Mësuesi dhe etika profesio-
nale

Lëndë me zgjedhje 
TIK në mësimdhënien e 
gjeografisë

Metodat e edukimit mjedi-
sor dhe edukimit për zhvi-
llime të qëndrueshme

Zhvillimi profesional për 
mësuesit e gjeografisë

Shkrimi akademik i mikro-
tezës Master

Menaxhimi dhe administrimi 
i arsimit

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË GJEOGRAFI
VITI 1

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Gjeomorfologji e aplikuar Gjeografia e ekonomisë së 
turizmit

Vlerësimi ekonomik dhe 
menaxhimi i resurseve

Gjeomorfologji e Shqipërisë

2 Gjeografi sociale e aplikuar Gjeografi e komunikacionit 
në Shqipëri

Arkitektura, antropizimi dhe 
vlerat estetike të peiz.

Gjeologji e Shqipërisë

3 Gjeografia e ekonomisë 
bujqësore

Gjeografi e problemeve 
globale

Gjeografia e mjedisit dhe 
peizazhit mesdhetar

Gjeomorfologji dinamike

4 Gjeografia e sektorit dytësor 
në Shqipëri

Seminar në gjeografinë reg-
jionale të Shqipërisë

Thellim në metodat e 
kërkimit në gjeografi hu-
mane

Gjeomorfologji bregdeti

5 Sistemet e Info. Gjeografik 
-Analiza gjeogr.

Problematikat e organizimit 
territorial në RSH

Gjeomorfologji lumore

6 Gjeomorfologji karstike

VITI 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

1 Lëvizjet e popullsisë dhe 
burimet njerëzore

Rregullim dhe menaxhim 
territori

Menaxhimi i hapësirës 
bregdetare

Zhvillimet gjeopolitike 
europiane

2 Problematika mjedisore në 
Shqipëri

Politikat dhe strategjitë e 
zhvillimit të qëndrueshëm

Menaxhimi i zonave malore Vleresim dhe menaxhim i 
rreziqeve natyrore

3 Gjeografia politike e 
Shqipërisë

Kërkim i aplikuar në terren Menaxhimi i zonave të 
mbrojtura

Vlerësim i trashëgimisë 
natyrore dhe kulturore

4 Migrimet dhe zhvillimi so-
cial-ekonomik

Gjeografi e aplikuar

5 Zhvill.demo-sociale dhe 
ekonomike në hap.shqipt.
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DEPARTAMENTI 
I GJUHËSISË

Gjuha është një dukuri themelore 
e jetës së shoqërisë njerëzore. 
Shpesh njerëzit mendojnë se të 
studiosh gjuhësinë do të thotë të 
mësosh gjuhë. Në të vërtetë, do 
të thotë të studiosh se si funk
sionon gjuha.
Përveç se mund t’i kushtohesh 
misionit të mësuesit, mund të 
ndjekësh rrugë të tjera në karri
erën që përgatitesh të ndërtosh, 
si: redaktor, korrektor, nëpunës 
në fushën e komunikimit me 
publikun, në median e shkruar e 
të folur, në sektorë të ndryshëm 
të administratës publike, terapist 
i gjuhës apo logoped (me një 
specializim plotësues) etj.
Të studiosh pranë Departamen
tit të gjuhës shqipe do të thotë 
të mbash në diplomën tënde 
peshën e emrave të mëdhenj të 
shkencës shqiptare, si prof. Eqrem 
Çabej e prof. Shaban Demiraj!

Prof. dr. Shezai Rrokaj
Shef i Departamentit të Gjuhës

PSE TË STUDIOSH GJUHËSI?

 Ƀ Çdo të thotë të studiosh Gjuhësi? 
Gjuha është një dukuri themelore e jetës së shoqërisë njerëzore. Shpesh 
njerëzit mendojnë se të studiosh gjuhësinë do të thotë të mësosh gjuhë. Në 
të vërtetë, do të thotë të studiosh se si funksionon gjuha. Pse kemi kaq shu
më gjuhë? Pse gjuhët ndryshojnë me kalimin e kohës? Cila është metodo
logjia për të mësuar gjuhën? Si ndryshojnë variantet e së njëjtës gjuhë nisur 
nga pozicioni gjeografik, shtresat shoqërore, situatës në të cilën e përdorim 
gjuhën, veçorive individuale psikofizike etj? 

 Ƀ Çfarë fushe përdorimi kanë rezultatet e kërkimeve gjuhësore? 
Në të dhëna të studimeve gjuhësore mbështeten një numër i madh disipli
nash të shkencave shoqërore dhe natyrore, si: pedagogjia, filozofia, logjika, 
psikologjia, sociologjia, akustika, logopedia, teoria e informacionit, teknolo
gjitë e komunikimit etj, me të cilat bashkëveprimi është reciprok

 Ƀ Çfarë mund të bëj me një diplomë në Gjuhësi?
 Tregu i punës ofron mundësi të shumta punësimi për të gjithë ata që stu
diojnë pranë Departamentit tonë. Ku më mirë se te ne mund të përgatitet 
një gjuhëtaralbanolog, i cili mund të punësohet në qendrat e katedrat më të 
rëndësishme ku studiohet gjuha shqipe sot: në Greqi, Itali, Serbi, Maqedoni, 
Francë, Gjermani, Çeki, Poloni, Rusi, Kinë, Amerikë etj. (Tashmë ne kemi 
diplomuar studentë nga Kosova, Maqedonia, Mali i Zi, Serbia, Greqia, India.)
Përveç se mund t’i kushtohesh misionit të mësuesit, mund të ndjekësh 
rrugë të tjera në karrierën që përgatitesh të ndërtosh, si: redaktor, korrektor, 
nëpunës në fushën e komunikimit me publikun, në median e shkruar e të 
folur, në sektorë të ndryshëm të administratës publike, terapist i gjuhës apo 
logoped (me një specializim plotësues) etj.
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OBJEKTIVA NË GJUHËSI

 ɂ Përzgjedhje sa më e mirë e stafit mësimdhënës duke lakmuar 
nivel sa më të lartë cilësor si dhe kualifikim i vazhdueshëm 
shkencor i tij.

 ɂ Pjesëmarrje sa më e gjerë dhe me personalitet shkencor në të 
gjitha veprimtaritë shkencore me rëndësi kombëtare dhe ndërk-
ombëtare në fushën e albanologjisë, brenda e jashtë vendit.

 ɂ Bashkëpunim shkencor e pjesëmarrje e pedagogëve tanë, 
krahas punonjësve shkencorë të Akademisë së Shkencave, në 
hartimin e veprave madhore me rëndësi kombëtare si: Grama-
tika e Gjuhës Shqipe I, II, Historia e Letërsisë Shqiptare, Atlasi 
Dialektologjik i Gjuhës Shqipe etj.

 ɂ Përgatitja e mësuesve të aftë profesionalisht të pajisur me dije 
bashkëkohore e me veti të larta morale.

 ɂ Rritja e nivelit të cilësisë së mësimdhënies nga ana e stafit peda-
gogjik duke lakmuar metodat e leksioneve bashkëkohore të tipit 
problemor.

 ɂ Nxitja e të mësuarit aktiv dhe logjik te studentët për të rritur 
cilësinë e përvetësimit të njohurive.

 ɂ Përfshirjen e studentëve në veprimtaritë shkencore të zhvilluara 
nga Departamenti i Gjuhësisë, Departamenti i Letërsisë, QSA si 
dhe Akademia e Shkencave.

 ɂ Mbështetja e orës së mësimit (ligjërata e seminare) me litera-
turën shkencore të nevojshme e bashkëkohore, si dhe nxitja e 
debatit te studentët mbi problemet aktuale të letërsisë dhe të 
gjuhës shqipe.

 ɂ Futjen e teknikave të reja të mësimdhënies si dhe pajisjen e 
departamenteve dhe të laboratorit të fonetikës me teknologjinë 
bashkëkohore.

KËRKIMI & AKTIVITETE SHKENCORE

 Ƀ Që nga krijimi i degës sonë, të 
dy departamentet kanë mbi 
supe një veprimtari të gjerë 
shkencore, gurin e rëndë e të 
parë të së cilës e vunë shken
cëtarë e studiues të shquar 
të vendit tonë, si: E Çabej, M. 
Domi. A. Kostallari. F. Agalliu. 
Sh. Demiraj. Z. Kodra. N. Jorga
qi. M. Xhaxhiu. N. Gami etj. 

 Ƀ Mësimdhënia në degën tonë 
nuk është parë asnjëherë e 
shkëputur nga puna shkencore. 
Puna shkencore e pedagogëve 
tanë nuk ka mbuluar vetem 
nevojat e degës të studentëve 
tanë, por edhe më gjerë. 

 Ƀ Nuk ka asnjë projekt kombëtar 
për gjuhën shqipe, ku të mos 
jenë përfshirë kapacitetet inte
lektuale të departamentit tonë. 
Mund të përmendim këtu: Kon
gresin e Drejtshkrimit të Gjuhës 
Shqipe, Seminaret e Gjuhës dhe 
Kultures Shqiptare në Prishtinë 
(të përvitshme), Konferenca 
kushtuar figurave të shquara të 
shkencës së gjuhësisë, etj. 

 Ƀ Numri i botimeve të Departa
mentit tonë është historikisht i 
lartë. Ai gjendet i pasqyruar në 
një numër të madh periodikësh 
shkencorë, revista, konferenca, 
seminare si brenda, ashtu edhe 
jashtë vendit. Të shumta janë 
edhe studimet, monografitë dhe 
projektet kërkimore të realizuara 
nga anëtarë të departamentit. 
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Figura të rëndësishme të vendit 
tonë, ku spikat personaliteti më 
i shquar në historinë e fakultetit, 
shkrimtari Ismail Kadare, kanë 
studiuar Letërsi. 

Studentët tanë kanë një të 
veçantë, në krahasim me stu
dentët e degëve të tjera: ata 
studiojnë të bukurën dhe e 
bukura i ndjek në profesion gjithë 
jetën. Këtu përgatiten mësuesit 
e letërsisë për shkollat e mesme 
dhe ato nëntëvjeçare, që do t`u 
përcjellin brezave kryeveprat 
e letërsisë shqiptare dhe asaj 
botërore e do t’u përçojnë atyre 
tiparet e përveçme të kulturës e 
të identitetit tonë kombëtar. 

 Programet e studimit të Letërsisë 
nxisin kreativitetin tek të rinjtë 
edhe përmes programeve të 
mobilitetit me fakultete të tjera 
në Evropë dhe në botë. 

Prof. as. dr. Lili Sula

Shefe e Departamentit të Letërsisë

DEPARTAMENTI 
I LETËRSISË

Departamenti i Letërsisë çdo vit, mirëpret studentët e rinj, u krijon atyre 
kushte për përvetësimin e dijeve, shprehjen e lirë të mendimit, si dhe ofron 
mbështetje për të lehtësuar ecurinë e tyre.
Tradita, efikasiteti në përgatitjen dhe formimin e specialistëve të rinj, re-
flektimi në tregun e punës i arritjeve arsimore e shkencore më të përparu-
ara dhe i vlerave më të larta të qytetarisë, marrëdhënia me të Bukurën, e 
bëjnë Letërsinë një nga degët më të dashura për studentët.

Synimi themelor i Departamentit 
të Letërsisë është formimi dhe 
përgatitja cilësore, teorike e praktike, 
e studentëve tanë në të treja ciklet e 
studimit: 

 ɂ Programi trevjeçar, Bachelor, syn
on formimin e studentëve me dije 
themelore shkencore e letrare. 

 ɂ Në ciklin e dytë ofrohen: 
 – Master Profesional në Mësue
si, program studimi dyvjeçar, 
përmes të cilit formohen më
suesit e ardhshëm të letërsisë 
për shkollat e mesme dhe ato 
nëntëvjeçare. 

 – Master Shkencor, program 
studimi dyvjeçar, në përfundim 
të të cilit diplomohen kritikët e 
studiuesit e ardhshëm të letër
sisë dhe të artit.

 ɂ Cikli i tretë përbëhet nga Pro
grami i Studimeve të Shkollës 
Doktorale e përfaqëson nivelin 
më të thellë të studimit të letër
sisë. Në përputhje me strate
gjitë bashkëkohore të kërkimit 
shkencor, ky program studimesh 
përmbyllet me mbrojtjen e gradës 
“Doktor në shkencat letrare”. 

LETËRSI NË FAKULTETIN E HISTORISË DHE TË FILOLOGJISË



VEPRIMTARIA KËRKIMORE-
SHENCORE

 Ƀ Përpos punës pedagogjike, 
Departamenti zhvillon veprim-
tarinë kërkimore shkencore e 
cila fokusohet në projekte dhe 
konferenca, brenda dhe jashtë 
vendit, në bashkëpunime me 
institucione të rëndësishme, si 
Akademia e Shkencave, Qendra 
e Studimeve Albanologjike, Uni
versiteti i Prishtinës, Universiteti 
i Arteve, Fakulteti i Gjuhëve të 
Huaja, Biblioteka Kombëtare, 
Universiteti i Palermos, Univer
siteti i Kalabrisë, ambasadat e 
huaja, etj.. 

 Ƀ Departamenti ka orientuar 
punën shkencore drejt organi
zimit të konferencave, ku kanë 
sjellë kontribute figura të spika
tura të shkencës e të kulturës 
shqiptare dhe asaj botërore. 

 Ƀ Departamenti i Letërsisë ka ri
vendosur në mozaikun e letrave 
shqipe autorë të anatemuar a të 
mohuar për një kohë të gjatë, si 
dhe ka hedhur dritë mbi proble
matika të ndërlikuara të sistemit 
të letërsisë sonë. 

STUDENTËT TEK NE

 ɂ Falë stafit të përkushtuar e të kualifikuar, me diploma dhe grada 
të fituara në Universitetin e Tiranës dhe në universitete perënd-
imore, pedagogët e Letërsisë zbatojnë metoda bashkëkohore për 
mësimdhënie në nivele sa më të larta. 

 ɂ Departamenti organizon veprimtari me pjesëmarrjen e perso-
naliteteve më të rëndësishme në jetën kulturore dhe shoqërore. 
Studentët tanë kanë kënaqësinë të zhvillojnë leksione me per-
sonalitete të spikatura perëndimore si dhe nga krejt hapësira 
shqipfolëse. 

 ɂ Këtu promovohen talentet e reja, si dhe inkurajohen veprimta-
ritë shkencore, kulturore dhe zbavitëse të studentëve, përmes 
kurseve të shkollës së verës, konkurseve të krijimtarisë më të 
mirë poetike, veprimtarive të Ditës Botërore të Librit, si dhe mjaft 
aktiviteteve të tjera, që zhvillohen përgjatë vitit akademik, të cilat 
kanë në qendër studentin. Klubi i Dramës, i ngritur pranë këtij De-
partamenti, ka dhënë shfaqje të suksesshme brenda dhe jashtë 
vendit. 

 ɂ Studentët tanë janë përfshirë në ekspedita në zona të ndryshme 
të vendit, për të mbledhur e studiuar fjalë të rralla të fondit të 
veprave tona letrare.

 ɂ Departamenti ynë rekomandon punësimin e të diplomuarve të 
tij në institucione të rëndësishme të vendit. Studentët tanë, të 
diplomuar në programin e Masterit Profesional në Mësuesi janë 
sot ndër më të punësuarit në vend.
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR NË GJUHË-LETËRSI

VITI 1

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje: Gjuhësi

1 Leksikologji-semantikë Hyrje në gjuhësi Histori e gjuhës standarde Hyrje në filologji

2 Njohuri për letërsinë Fonetikë e shqipes Histori e albanologjisë Bibliotekonomi

3 Letërsi shqipe e Rilindjes Praktikum i gjuhës shqipe Hyrje në antropologji Psikolinguistikë

4 Letërsi e Mesjetës dhe e 
Rilindjes Letërsi shqipe e vjetër Lëndë me zgjedhje: Letërsi

5 Gjuhë dhe qytetërim latin 1 Letërsi antike greko-romake Hyrje në antropologji Hyrje në filologji

6 Gjuhë e huaj 2 Retorikë-metrikë Fizkulturë Shkrim krijues

7 Lëndë me zgjedhje Shkrim akademik

VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje: Gjuhësi

1 Morfologji e shqipes I Dialektologji Pragmastilistikë Dialektologji e diasporës

2 Letërsi Moderne shqipe- 1 Etnofolklor Lëndë me zgjedhje: Letërsi

3 Letërsi e Huaj e shek. XIX- 1 Letërsi Moderne shqipe- 2 Sociologji e letërsisë Dukuria e etnocentrizmit 
në letërsi

4 Filozofi gjuhe Letërsi e Huaj e shek. XIX- 2 Letërsi Franceze Letërsi Amerikane

5 Filozofi Semiotikë teksti Letërsi Angleze Letërsi Ruse

6 Gjuhë dhe qytetërim latin II Gjuhësi kompjuterike Letërsi Ballkanike Letërsi Italiane

7 Gjuhë e huaj II Parime të estetikës Histori shtypi

8 Lëndë me zgjedhje Fizkulturë



VITI 3

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje: Gjuhësi

1 Sintaksë e gjuhës shqipe I Histori e gjuhësisë Etnolinguistikë Histori shkrimi

2 Hyrje në historinë e gjuhës 
shqipe Letërsi Shqipe (poezia) Ekspeditë

3 Sociolinguistikë Letërsi e Huaj e shek. XX- 2 Lëndë me zgjedhje: Letërsi

4 Teori e Letërsisë Hyrje në Letërsinë e kraha-
suar Historia e romanit shqiptar Letërsi shqipe pas viteve 

‘90

5 Letërsi Shqipe (proza) Lëndë me zgjedhje Histori e qytetërimeve Teksti dramatik shqiptar

6 Letërsi e Huaj e shek. XX- 1 Temë diplome Ekspeditë
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL “MËSUESI NË GJUHË-LETËRSI”

VITI 1

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

1 Psikologji e edukimit Didaktika e letërsisë Strategji të mësimdhënies së 
teksteve moderne

Zhvillimi profesional i 
mësuesit dhe etika e pro-
fesionit

2 Metodologjia e mësim-
dhënies Gjuhësi e përgjithshme Histori e studimit të letër-

sisë në shkollë Filologji shqipe

3 Teoritë e edukimit Gramatikë historike Sociolinguistikë Semantikë dhe leksikologji

4 Didaktika e gjuhës shqipe Lëndë me zgjedhje Psikolinguistikë Teknika moderne të tekstit 
dramatik

5 Zhvillime të historisë së 
gjuhës shqipe Morfologji Histori e albanologjisë Letërsi për fëmijë dhe të 

rinj

6
Teknologjitë e mësim-
dhënies në gjuhën shqipe 
dhe letërsi

Sintaksë

7 Lëndë me zgjedhje Analiza krahasuese e tek-
steve

VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

1 Fonotaktikë Kulturë gjuhe Menaxhim dhe administrim i arsimit

2 Stilistikë Kërkim shkencor Gjuhë e huaj

3 Histori e zhvillimit të letërsisë shqiptare Seminare kërkimore Gjuhësi teksti

4 Histori e zhvillimit të letërsisë botërore Praktika profesionale Përvetësimi i gjuhës te fëmijët me probleme

5 Teksti dramatik Tema e diplomës Filozofia dhe poetika e miteve



PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL NË REDAKTORI

VITI 1

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

1 Gjuha shqipe dhe përkthimi shqip Kulturë gjuhe II Gjuhësi teksti

2 Kulturë gjuhe I Planifikim Gjuhësor Leksikologji

3 Redaktim gjuhësor Sociolinguistikë Filozofi gjuhe

4 Gjuhësi kompjuterike Redaktim i tekstit letrar Informatika dhe marketingu
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË GJUHËSI, PROFILI “GJUHËSI E SOTME”

VITI 1 > > > > VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të formimit të përgjithshëm Lëndë të detyrueshme

1 Gjuhësi teorike Gjuhësi teorike Gjuhësi teksti Tema e diplomës

2 Lëndë të formimit special Lëndë me zgjedhje

3 Gjuhë e huaj Morfologji II

4 Dialektologji II Fonologji

5 Semantikë gramatikore Sintaksë II

6 Dialektologji II

Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

Morfologji teorike Fonetikë akustike Drejtime gjuhësore Gjuhësi kompjuterike II

Sintaksë teorike Pragmastilistikë Dialektologji e diasporës Semantikë

Sociolinguistikë II Fjalëformim

VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 2 nga lëndët e mëposhtme)

1 Metodologji e kerkimit shkencor Transkriptim fonematik Legjislacioni në fushën e botimeve

2 Terminologji Gjuhësi e përgjithshme Teori dhe praktikë e analizës së tekstit letrar

3 Histori e albanologjisë Praktikë redaktoriale Histori e gjuhës shqipe

4 Lëndë me zgjedhje Tema e diplomës Analizë teksti

5 Lëndë me zgjedhje

5 Dialektologji Lëndë me zgjedhje

Gjuhë e huaj Gjuhë e huaj
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË GJUHËSI, PROFILI “GJUHËSI HISTORIKE”

VITI 1  > > > > VITI 2 LËNDË ME ZGJEDHJE

1 Gjuhësi teorike Gjuhësi indoevropiane Analizë tekstesh të vjetra

3 Histori e gjuhës shqipe Lëndë me zgjedhje 1 Histori e shqipes standarde

4 Gjuhësi ballkanike Lëndë me zgjedhje 1 Gjuhë ballkanike

5 Gjuhë e huaj Lëndë me zgjedhje 1 Latinisht

6 Fonetikë historike Temë diplome Greqishte e vjetër

7 Gramatikë historike Histori e albanologjisë

8 Filologji Shkrime të vjetra me alfabet arab

9 Kurs monografik

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË STUDIME LETRARE
DREJTIMI: LETËRSI E PËRGJITHSHME DHE E KRAHASUAR

VITI 1 > > > > VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 2 lëndë nga secili grup)

1
Metodat e 
studimit të 
letërsisë

Histori e poeti-
kave

Teori dhe prak-
tikë e analizës 
tekstore

Letërsi moderne 
angleze

Historia dhe 
tipologjia e 
prozës

Kurs mono-
grafik-Letërsi 
shqipe

M
ik

ro
te

za
3 Estetikë Histori e 

qytete rimeve
Folklor i kraha-
suar

Letërsi moderne 
franceze

Historia dhe 
tipologjia e 
poezisë

Kurs mono-
grafik-Kritikë 
letrare

4 Letërsi e kraha-
suar Teori përkthimi

Letërsia e vjetër 
shqipe në kon-
tekstin evropian

Letërsi moderne 
italiane

Historia dhe 
tipologjia e 
dramës

Kurs mono-
grafik-Letërsi e 
krahasuar

5 Antropologji 
kulturore

Letërsia ar-
bëreshe në 
kontekstin letrar 
kulturor ita-
lo-evropian

Letërsi moderne 
amerikane

Tekstet e 
ndërmjetme 
dhe kufijtë 
zhanrorë-ti-
pologji dhe 
histori

Gjuhë e Huaj

6 Komunikim 
ndërkulturor

Nga romani 
klasik në rom-
anin e ri 

Letërsi moderne 
ruse-sllave

Letërsi shqipe 
dhe tipologjia 
sipas rrymave

7 Poezia moderne 
evropiane

Letërsi moderne 
ballkanike
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË STUDIME LETRARE
DREJTIMI:  TEORI LETËRSIE DHE KRITIKË LETRARE  

VITI 1 > > > > VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 2 lëndë nga secili grup)

1
Metodat e 
studimit të 
letërsisë

Teoritë e kri-
tikës letrare Filozofi e gjuhës Letërsi moderne 

angleze

Historia dhe 
tipologjia e 
prozës

Kurs mono-
grafik-Letërsi 
shqipe

M
ik

ro
te

za

3 Estetikë Filozofia dhe 
letërsia Gjuhësi teksti Letërsi moderne 

franceze

Historia dhe 
tipologjia e 
poezisë

Kurs mono-
grafik-Kritikë 
letrare

4 Letërsi e kraha-
suar

Histori e kritikës 
letrare

Gjuhësia e 
përgjithshme 
dhe studim i 
tekstit letrar

Letërsi moderne 
italiane

Historia dhe 
tipologjia e 
dramës

Kurs mono-
grafik-Letërsi e 
krahasuar

5
Teori dhe prak-
tikë të analizës 
së tekstit

Letërsi moderne 
amerikane

tekstet e 
ndërmjetme 
dhe kufijtë 
zhanrorë-ti-
pologji dhe 
histori

Gjuhë e Huaj

6 Historia e po-
etikave letrare

Letërsi moderne 
ruse-sllave

Letërsi shqipe 
dhe tipologjia 
sipas rrymave

7 Letërsi moderne 
ballkanike

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË STUDIME LETRARE
DREJTIMI: STUDIME LETRARE SHQIPTARE DHE ANTROPOLOGJI KULTURORE

VITI 1 > > > > VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 2 lëndë nga secili grup)

1 Metodat e stu-
dimit të letërsisë

Letërsi shqipe 
tipologjia sipas 
rrymave

Historia e religji-
oneve në botën 
shqiptare

Letërsi moderne 
angleze

Teoritë e kritikës 
letrare

Kurs mono-
grafik-Letërsi 
shqipe

M
ik

ro
te

za

3 Estetikë

Histori e zhvi-
llimit të zhanreve 
në letërsinë 
shqipe: proza

Histori e 
Shqipërisë

Letërsi moderne 
franceze

Filozofia dhe 
letërsia

Kurs mono-
grafik-Kritikë 
letrare

4 Letërsi e kraha-
suar

Histori e zhvi-
llimit të zhanreve 
në letërsinë 
shqipe: poezia

Histori e shtypit 
shqiptar

Letërsi moderne 
italiane

Teori dhe prak-
tikë e analizës së 
tekstit

Kurs mono-
grafik-Letërsi e 
krahasuar

5 Histori e kritikës 
letrare shqiptare

Epika popullore 
shqiptare

Letërsi moderne 
amerikane

Historia e poeti-
kave letrare Gjuhë e Huaj

6 Antropologji 
kulturore Etnologji Letërsi moderne 

ruse-sllave

Tekstet e 
ndërmjetme dhe 
kufijtë zhanrore, 
tipologji dhe 
histori

7 Filologji shqipe
Metrika shqipe 
(vështrim his-
torik)

Letërsi moderne 
ballkanike
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Studimi i Historisë sjell gjithmonë emocione. Shuarja e kërshërisë sonë për 
të shkuarën, arritja e kuptimit të periudhave dhe problemeve specifike dhe 
pasurimi i vazhdueshëm me njohuri të reja, është burim kënaqësie. Studimi 
i të kaluarës na jep mundësinë të kuptojmë se si kemi arritur në botën e 
sotme. Kërkimi historik na lejon të shohim se si proceset në shkallë të gjerë 
të ndryshimeve shoqërore, ekonomike dhe politike kanë ndërvepruar me 
pasionin individual, ambicjen dhe marrëzinë. Na nxit të vlerësojmë përvo-
jën njerëzore në kohë dhe vende të tjera, duke zgjeruar vetëdijësimin tonë. 

 ɂ Departamenti i Historisë ofron 
programin e studimit Bachelor në 
Histori, në përfundim të të cilit 
studentët pajisen me diplomën 
Bachelor në Histori. 

 ɂ Në kuadrin e studimeve të nivelit 
Master Profesional, Departamen
ti i Historisë ofron dy programe 
studimi Master Profesional në 
Arkivistikë dhe Mësuesi. Në 
përfundim të studimeve në këto 
programe, studentët pajisen me 
diplomën Master Profesional në 
Arkivistikë dhe Master Profe
sional në Mësuesi. Që prej vitit 
akademik 20122013, programi i 

studimit Master profesional në 
Mësuesi mund të ndiqet edhe me 
kohë të pjesshme.

 ɂ Departamenti ofron dy programe 
studimi Master i Shkencave në 
fushat Histori dhe Marrëdhënie 
Ndërkombëtare, në përfundim 
të të cilave studentët pajisen me 
diplomat Master i Shkencave në 
fushën përkatëse. 

 ɂ Departamenti ofron edhe pro
grame studimi të doktoraturës 
në specialitetet Histori dhe 
Marrëdhënie Ndërkombëtare, në 
përfundim të të cilave jepet titulli 
Doktor në fushën përkatëse.

DEPARTAMENTI 
I HISTORISË

Sot, me kalimin e pragut të mijë
vjeçarit të ri, duket se është bërë 
e modës që debati mbi shkencën 
dhe historinë, si dhe funksionet e 
të dyjave në shoqërinë shqiptare, 
të jetë në qendër të vëmendjes së 
politikanëve, historianëve e madje 
edhe të nxënësve të shkollës së 
mesme, të aftë për të kuptuar 
dhe diskutuar çështje të tilla. Ky 
debat, më shumë se kurrë po na 
ndërgjegjëson për faktin se nga 
një kuptim i drejtë i tij, varet edhe 
njohja e thellë historike.
Arsimimi në shkencën e histo
risë nuk shërben vetëm për t’u 
aftësuar në studimin dhe lëvrimin 
veçmas të kësaj disipline, por 
edhe më tej. Në fakt, historia 
është thelbi i një arsimimi në 
disiplinat akademike; historia jep 
ndihmesë për zgjidhjen e proble
meve, apo për mbledhjen e fak
teve dhe bashkërenditjen e tyre, 
në mënyrë që të kuptojmë se ç’ ka 
ndodhur në shoqëritë e kaluara, si 
dhe përse ngjarjet kanë ndodhur. 
Nga ana tjetër, me shtrirjen e 
saj në planin global, historia na 
ndihmon jo vetëm për të kuptuar 
krizën e sotme, por edhe historitë 
e suksesit të sotshëm.

Prof. as. dr. Eva Tafili
Shefe e Departamentit të Historisë

HISTORI NË FAKULTETIN E HISTORISË DHE TË FILOLOGJISË



55https://www.fhf.edu.al fhf@fhf.edu.al | info.fhf@fhf.edu.al

RRETHOHU NGA EKSELENCA AKADEMIKE

 ɂ Përzgjedhje sa më e mirë e stafit mësimdhënës, duke lakmuar 
nivel sa më të lartë cilësor si dhe kualifikim i vazhdueshëm shken-
cor i tij.

 ɂ Pjesëmarrje sa më e gjerë dhe me personalitet shkencor në të 
gjitha veprimtaritë shkencore me rëndësi kombëtare dhe ndërk-
ombëtare në fushën e albanologjisë, brenda e jashtë vendit.

 ɂ Bashkëpunim shkencor e pjesëmarrje e pedagogëve tanë, krahas 
punonjësve shkencorë të Qendrës së Studimeve Albanologjike, në 
hartimin e veprave madhore me rëndësi kombëtare.

 ɂ Pedagogët tanë mbulojnë lëndët e historisë në Fakultetin e Shken-
cave Sociale, Fakultetin e Gjuhëve të Huaja, universitete rajonale 
dhe në universitete private, universitete shqiptare të Prishtinës 
dhe të Tetovës, Akademinë e Arteve të Bukura, etj.

 ɂ Cilësi e lartë në mësimdhënie përmes shkëmbimit shkencor me 
Qëndrën e Studimeve Albanologjike (QSA) dhe me Akademinë e 
Shkencave.

 ɂ Mbështetja e orës së mësimit (ligjërata e seminare) me literaturën 
shkencore të nevojshme e bashkëkohore, si dhe nxitja e debatit 
te studentët mbi problemet aktuale të historisë, arkeologjisë dhe 
trashëgimisë kulturore shqiptare.

METODAT E MËSIMDHËNIES

 Ƀ Përgatitja e mësuesve të aftë 
profesionalisht të pajisur me 
dije bashkëkohore. 

 Ƀ Rritja e nivelit të cilësisë së 
mësimdhënies nga ana e stafit 
pedagogjik duke lakmuar meto
dat e leksioneve bashkëkohore 
të tipit problemor.

 Ƀ Nxitja e të mësuarit aktiv dhe 
logjik te studentët për të rritur 
cilësinë e përvetësimit të njohu
rive.

 Ƀ Përfshirjen e studentëve në 
veprimtaritë shkencore. 

 Ƀ Mbështetja e orës së mësim-
it (ligjërata e seminare) me 
literaturën shkencore të nevoj
shme e bashkëkohore, si dhe 
nxitja e debatit te studentët mbi 
problemet aktuale të historisë, 
arkeologjisë dhe trashëgimisë 
kulturore shqiptare.

 Ƀ Futjen e teknikave të reja të 
mësimdhënies që synojnë 
veçanërisht aftësimin praktik 
të studentëve si dhe pajisjen e 
departamentit me teknologji 
bashkëkohore.
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS BACHELOR NË HISTORI
VITI 1

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 3 nga lëndët e mëposhtme)

1 Histori Antike Historia e Mesjetës Filozofi Histori e institucioneve të 
lashta

2 Historia e Vjetër e 
Shqipërisë

Histori e Mesjetës Shqiptare 
(shek. IV-XIV)

Paleografi Bazat e etnologjisë

3 Shkrim akademik Gjuhë e huaj Ekonomiks (Menaxhim 
trashëgimie)

Gjuhë shqipe

4 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Gjeografia rajonale e botës Sociologji
5 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Latinisht Histori e Bizantit
6 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Greqishte bizantine
7 Ekspeditë mësimore Turqisht

VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 3 nga lëndët e mëposhtme)

1 Historia e Shqipërisë gjatë 
periudhës osmane I

Historia e Shqipërisë gjatë 
periudhës osmane II

Histori urbane e Evropës Histori e feve në Shqipëri

2 Historia e qytetërimit 
perëndimor (shek. XVI-XVIII)

Institucione politike bashkë-
kohore

Histori e kulturës shqiptare 
(Mesjetë-Rilindje)

Histori e kulturës shqiptare 
bashkëkohore

3 Gjuhë e huaj Histori e Ballkanit (shek. XIX) Gjeografi politike Metodologji e historisë
4 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Arkivistikë e përgjithshme Shteti Osman: institucioni 

dhe shoqëria
5 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Burimet mesjetare për His-

torinë e Shqipërisë
Antropologji social-kul-
turore

6 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Muzeologji Hyrje në historinë e men-
dimit pedagogjik shqiptar

7 Ekspeditë mësimore Sport Latinisht

8 Greqishte bizantine

VITI 3

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

1 Historia Ballkanit shek.XX Histori e Shqipërisë (1939 
deri sot)

Institucionet e integrimit 
evropian

Histori e mendimit politik

2 Histori e Shqipërisë 1912-
1939

Fetë botërore Histori e mendimit ekono-
mik

Histori e Integrimit evro-
pian

3 Histori e sotme e botës Histori e trojeve Shqiptare 
në rajon

Nacionalizmi evropian Histori e SHBA

4 Histori e marrëdhënive 
ndërkombëtare

Lëndë me zgjedhje Organizatat Ndërkom-
bëtare: Historia dhe funk-
sionimi

Latinisht

5 Histori e qytetërimit perën-
dimor e shek.XIX

Diploma Histori arti Greqishte bizantine

6 Lëndë me zgjedhje Gjeografi e Shqipërisë Osmanisht
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PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL “MËSUESI NË HISTORI”
VITI 1 VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë të detyrueshme 

1 Bazat kulturore të edukimit Metodat e mësimdhënies së 
historise

Histori sociale e Evropës 
(shek.XX)

Praktikë shkollore në më-
simdhënie

2 Bazat psikologjike të 
edukimit

Teknologjitë e komunikimit 
në mësimdhënien e historisë

Histori e Bashkimit Evropian Shkrim akademik dhe Teza 
e Diplomës

3 Bazat pedagogjike të 
edukimit

Histori e Shtetit Shqiptar Qytetërim botëror

4 Kerkimi ne edukim Histori e arsimit shqiptar Antropologji historike e 
Evropës Juglindore

5 Etika e Profesionit Lëndë me zgjedhje

Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 1 nga lëndët e mëposhtme)

Histori e mendimit peda-
gogjik

Menaxhimi dhe administrimi 
i arsimit

Trashëgimia kulturore e 
qytetërimit antik

Humanizmi dhe Rilindja 
evropiane

Elementë të shkencave 
politike

Histori e institucioneve poli-
tike në Evropë (1945-1989)

Trashëgimia kulturore mes-
jetare

Trashëgimia kulturore në 
Shqipëri

Sistemet Politike në periud-
hën bashkëkohore

VITI 1 VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 2 nga lëndët e mëposhtme)

1 Legjislacioni arkivor Puna me dokumentet: Histori e Arkivave Histori e Institutcioneve 
shqiptare

2 Aftësimi në informacion Ruajtja dhe mbrojtja e doku-
mentave

Histori e Shqipërisë Sfragjistika dhe heraldika

3 Paleografia, Kodikologjia 
dhe dokumentet mesjetarë 

Pasurimi dhe evidentimi i 
dokumentave

Hyrje në kërkimin historik Menaxhimi i arkivave të 
komuniteteve fetare

4 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje Arkivat e institucioneve 
jopublike (shoqëri private, 
shoqata, organizata)

Ruajtja dhe prezan-
timi i informacionit mbi 
Trashëgiminë Kulturore

5 Lëndë me zgjedhje Lëndë me zgjedhje

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER PROFESIONAL NË ARKIVISTIKË

VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1

Lëndë të detyrueshme Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 3 nga lëndët e mëposhtme)

1 Menaxhimi i arkivave Praktika Profesionale 1. Muzeologji & Bibliologji
2 Shfrytëzimi i arkivave dhe kodi 

deontologjik
Shkrim akademik 2. Histori e dokumentit dhe e gjuhës shqipe

3 Informatizimi i arkivave dhe 
dokumenti dixhital

Tema e diplomës 3. Gjeografia historike dhe hartografia

4 Lëndë me zgjedhje 4. Roli i arkivave për të drejtat e njeriut, të drejtën 
sociale dhe në debatet mbi kujtesën historike

5 Lëndë me zgjedhje
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VITI 1 VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë të detyrueshme

1 Studime albanologjike Histori sociale e Evropës 
(shek. XX)

Marrëdhëniet Kishë-shtet 
në Evropë (Mesjetë & kohët 
moderne)

Shkrim Akademik i avan-
cuar

2 Mendim historik Paleografia dhe diplomatika 
mesjetare

Tranzicioni në Evopën Qen-
drore dhe Juglindore

Temë diplome

3 Historia dhe Kujtesa Histori e diasporës Lëndë me zgjedhje
4 Autoritarizmi në Evropë Politika e jashtme e shtetit 

Shqiptar
Lëndë me zgjedhje


Lëndë me zgjedhje 

(Studenti zgjedh 2 nga lëndët e mëposhtme)
Histori e qytetërimit botëror Emigracioni shqiptar (shek.

XV-XX)
Politikat e të drejtave të 
njeriut

Latinisht

Histori e Shqipërisë (studime te 
orientuara)

Emigracioni shqiptar (shek.
XX-XXI)

Krizat ndërkombëtare në 
Evropë

Greqishte e vjetër

Diplomatika e dokumenteve 
mesjetarë

Kultura dhe feja në Ballkan Qyteti në Evropën Jug-
lindore (shek. XIX-XX)

Osmanisht

Histori botërore
(studime të orientuara)

Studime gjinore Qyteti mesjetar Praktikë në teren

Sigilografia, numizmatika & 
heraldika

Qyteti shqiptar 
shek. XIX – XX)

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË HISTORI

VITI 1 VITI 2

Semestri 1 Semestri 2 Semestri 1 Semestri 2

Lëndë të detyrueshme Lëndë të detyrueshme

1 Studime albanologjike Probleme globale në Marrë-
dhënie Ndërkombetare

Lëndë me zgjedhje Shkrim akademik i avancuar

2 Teorite e Marrëdhënieve 
Ndërkombëtare

Politika e jashtme e shtetit 
Shqiptar

Lëndë me zgjedhje Temë diplome

3 E Drejta Ndërkomëtare Institucionet ndërkom-
bëtare

Lëndë me zgjedhje 

4 Aktualiteti ndërkombëtar E drejta e Bashkimit Evro-
pian

Lëndë me zgjedhje 
(Studenti zgjedh 3 nga lëndët e mëposhtme)

Histori e Shqipërisë (studime te 
orientuara)

Emigracioni Shqiptar Politikat e të drejtave të 
njeriut

Politika e jashtme amerikane

Migrimi dhe zhvillimi Politikat e jashtme të kraha-
suara

Krizat ndërkombëtare në 
Evropë

Praktikë në teren

Histori botërore (studime të 
orientuara)

Politika e jashtme dhe e 
sigurimit Evropian

Studime gjinore Teoria e Praktika e diploma-
cisë

Siguria kolektive dhe roli i 
Lidhjes së Kombeve

Gjeopolitika Evropiane Anglishte diplomatike

PLANI MËSIMOR I DIPLOMËS MASTER I SHKENCAVE NË MARRËDHËNIE NDËRKOMBËTARE
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Shënime
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Adresa: Rruga e Elbasanit, Tiranë

Tel: +355 4 2369664

fhf@fhf.edu.al | info.fhf@fhf.edu.al

https://www.fhf.edu.al

CIKLI I PARË I STUDIMEVE • KONTAKTE TË VLEFSHME

Kryesekretare
voltisamece@fhf.edu.al
Sekretare mësimore për ciklin e parë të studimeve Bachelor 
në Histori dhe Bachelor në Arkeologji & Trashëgimi Kulturore
meritahasimllari@fhf.edu.al
Sekretare mësimore për ciklin e parë të studimeve Bachelor 
në Gjeografi
marinelaprifti@fhf.edu.al
Sekretare mësimore për ciklin e parë të studimeve Bachelor 
në Gazetari
ketigjoka@fhf.edu.al
Sekretare mësimore për ciklin e parë të studimeve Bachelor 
në GjuhëLetërsi
blerinaxhaferaj@fhf.edu.al

CIKLI I DYTË I STUDIMEVE • KONTAKTE TË 
VLEFSHME

Sekretare mësimore për ciklin e dytë të 
studimeve Master Profesional në Histo
ri, Master Profesional në Arkivistikë dhe 
Master Profesional në Redaktori
blerinaxhaferaj@fhf.edu.al
Sekretare mësimore për ciklin e dytë të 
studimeve Master Profesional në Guidë 
Turistike, Master Profesional “Mësuesi 
në GjuhëLetërsi”, Master Profesional 
“Mësuesi në Histori”, Master Profesional 
“Mësuesi në Gjeografi”
albanagjaci@fhf.edu.al
Sekretare mësimore për ciklin e dytë të 
studimeve Master i Shkencave në Letrësi, 
në Gjuhësi, në Histori, në Gjeografi, në 
Gazetari & Komunikim, në Arkeologji dhe 
Trashëgimi Kulturore
gentanishica@fhf.edu.al

Qendroni me ne
https://www.facebook.com/FHFUT/

https://www.youtube.com/channel/
UCX_otIHxUhIRTlgC9SkhIAA

Fakulteti i Historisë dhe i Filologjisë

ZV. DEKAN PËR KUALIFIKIMIN SHKENCOR & KËSHILLIMIN E KARRIERËS

DR. ANDI PINARI

andi.pinari@unitir.edu.al

Realizuar me 
mbështetjen e 
Raiffeisen Bank

mailto:fhf@fhf.edu.al
mailto:info.fhf@fhf.edu.al
https://www.fhf.edu.al
mailto:andi.pinari@unitir.edu.al
mailto:voltisamece@fhf.edu.al
mailto:meritahasimllari@fhf.edu.al
mailto:marinelaprifti@fhf.edu.al
mailto:ketigjoka@fhf.edu.al
mailto:blerinaxhaferaj@fhf.edu.al
mailto:blerinaxhaferaj@fhf.edu.al
mailto:albanagjaci@fhf.edu.al
mailto:gentanishica@fhf.edu.al
https://www.fhf.edu.al
mailto:fhf@fhf.edu.al
mailto:info.fhf@fhf.edu.al
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https://www.youtube.com/channel/
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Për informacione më të detajuara, vizitoni 
faqen e internetit të Fakultetit të Historisë 
dhe të Filologjisë, në adresën: 
http://www.fhf.edu.al/

http://www.fhf.edu.al/

