
REPUBLIKA E SHQIPËRISË                                                          
UNIVERSITETI I TIRANËS               

 FAKULTETI I HISTORISË DHE I FILOLOGJISË 
DEPARTAMENTI I GJEOGRAFISË 

 
 
 

Programi: Bachelor 
 

Drejtimi: Histori 
 

Lënda:  HISTORIA E FEVE NË SHQIPËRI 
 
Pedagogu:   Prof. Dr. Ferit Duka 
Ngarkesa:    4 ETCS (45 orë: 30 leksione dhe 15 seminare) 2/1 
Lloji i lëndës:   me zgjedhje 
Viti/ Semestri   II/II  
 
 
Përshkrimi: Gjatë zhvillimit të kursit do të trajtohen çështje që lidhen me historinë e religjioneve 
në Shqipëri duke filluar nga përhapja e Krishtërimit (shek. I-II të Erës sonë deri në fillim të viteve 
90 të shek. 20 kur u lanë të lira ushtrimi i fesë dhe institucionet fetare. Në fokus të trajtimit do të 
jenë probleme të tilla si fillimet e Krishtërimit në tokat shqiptare, skizma e madhe (1054) dhe 
shqiptarët, zhvillimi dhe konsolidimi i institucioneve të krishtera në Shqipëri, Krishterimi 
shqiptar përballë pushtimit osman dhe fillimit të procesit të islamizimit, veçoritë e përhapjes së 
Islamit në radhët e popullsisë shqiptare, feja dhe Lëvizja Kombëtare Shqiptare gjatë Rilindjes, 
shteti i pavarur shqiptar dhe komunitetet fetare, feja në Shqipëri gjatë sundimit komunist si dhe 
pluralizmi politik e liria e besimeve fetare pas shembjes së komunizmit.  
Nëpërmjet leksioneve dhe seminareve, do të synohet që studentët, jo vetëm të zgjerojnë e të 
thellojnë njohuritë e fituara për historinë fetare të shqiptarëve, por edhe të nxiten dhe të aftësohen 
më tej për diskutime, analiza dhe kërkime të pavarura rreth tematikës që do të shtjellohet në 
suazat e këtij kursi. 
 

Temat e leksioneve: 
 
1. Nga paganizmi në Krishtërimin e hershëm. 
2. Shqiptarët në vijën e madhe të ndarjes së dy riteve universale të Krishtërimit. 
3. Përvijimi i zonës së Krishtërimit Perëndimor (Latin) në Shqipërinë mesjetare. 
4. Krishtërimi Lindor (Bizantin) në tokat shqiptare gjatë shekujve të Mesjetës.  
5. Përhapja e Islamit në tokat shqiptare. 
6. Masivizimi i procesit të islamizimit (shek. XVI-XVII). 
7. Sektet kryesore islamike në Shqipëri: Bektashizmi. 
8. Rrjedhojat procesit të islamizimit në Shqipëri. 
9. Krishtërimi shqiptar përballë shtetit osman. 
10. Tipare të marrëdhënieve midis Krishtërimit dhe Islamit në tokat shqiptare. 
11. Komponenti kulturor i Krishterimit shqiptar. 
12. Feja dhe nacionalizmi te shqiptarët. 
13. Statusi i komuniteteve fetare në periudhën e Pavarësisë (1912-1939). 
14. Feja gjatë dekadave të komunizmit. 
15. Ringjallja e fesë dhe institucioneve fetare në Shqipërinë post-komuniste. 



 

FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI: 70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Testi 1 i pjesshëm në javën e  6-të (10% e notës përfundimtare) 
Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
DETYRA E KURSIT:  
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times Neë 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
20 % e notës përfundimtare 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notës përfundimtare 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 

1. Arnold, Thomas. Historia e përhapjes së Islamit. (Prishtinë: Dituria Islame, 2004). 
2. Bartl, Peter. Myslimanët shqiptarë në Lëvizjen Kombëtare. (Tiranë: Phoenix, 1998). 
 

Literatura plotësuese: 

1. dela Roka, Roberto Moroco. Kombi dhe feja në Shqipëri (1920-1944). (Tiranë: Elena Gjika, 
1994). 

2. Ferit Duka. Shekujt osmanë në hapësirën shqiptare. (Tiranë: UET Press, 2009). 
3. Gawrych, George. Gjysmëhëna dhe shqiponja: sundimi ottoman, islamizmi dhe shqiptarët 

(1874-1913). (Tiranë: Bota shqiptare, 2007). 
4. Gjini, Gaspër. Ipeshkvia Shkup-Prizren nëpër shekuj. (Ferizaj: Drita, 1992).  
5. Jacques, Edwin. Shqiptarët: historia e ppopullit shqiptar nga lashtësia, deri në ditët e sotme. 

(Tiranë: Kartë e pendë, 1995). 
6. Mirdita, Zef  Krishtenizmi ndër shqiptarë, (Prizren-Zagreb: Misioni Katolik Shqiptar, 1998).  
7. Skëndi, Stavro. Studime kulturore ballkanike. (Tiranë: IDK, 2010). 
8. Zamputi, Injac. Relacione mbi gjendjen e Shqipërisë Veriore dhe të Mesme, Vëll. I-II. 

(Tiranë: Akademia e Shkencave të RPSh, 1963-1965). 
 

 
 


