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EKSTRAKT 
 
Qëllimi kryesor i programit është diskutimi i përmbajtjes dhe konceptit tē  Trashëgimisë 
Kulturore. Nga ana tjetër, një modul i rëndësishëm i programit i kushtohet vështrimit të 
strukturave aktuale te Trashegimise Kulturore jo vetem ne Shqipēri, por edhe strukturat e 
Trashegimise Kulturore Boterore. Tema të tjera të rëndësishme përfshijnë njohja dhe 
diskutimi i konventave nderkombetare te TK Botërore të ratifikuara nga Shqipëria. Ligji i 
Trashëgimisë kulturore shqiptare si dhe aktet nenligjore apo amendamentet qe e kanë 
pasuruar ndër vite. Një vend të rëndësishëm do të zërë njohja dhe diskutimet mbi parimet 
e përgjithshme të praktikave të restaurimit arkitektonik si dhe restaurimit të objekte të 
Trashëgimisë Kulturore dhe Veprave të artit. Po ashtu rëndësi do t’i jepet diskutimit të 
konceptit të peisazhit kulturor dhe Trashegimisë Natyrore dhe pasurise mjedisore të 
vendit. Trashëgimia kulturore jo materiale do të jetë po ashtu objekt diskutimi përgjate 
një leksioni, ku do të sillen shembuj të kategorive të ndryshme të kësaj pasurie në vend. 
Të tjera tema do të lidhen me vendin e TK në shoqerine shqiptare si dhe vendin e TB 
shqiptare në listēn e Trashēgimisē Kulturore Botērore.  
 
 
 
 



 
TEMAT: 
 
LEKSION 1.   Koncepti dhe strukturat e Trashēgimisē Kulturore 
 
LEKSION 2.  Strukturat dhe administrimi i Trashēgimisē Kulturore Botērore. 
 
LEKSION 3. Konventa të Pasurive Kulturore dhe Natyrore, tē ratifikuara nga shteti 
shqiptar.  
 
LEKSION 4.   Konventa e UNESCOS 1972 pēr Trashēgiminē Kulturore dhe Natyrore. 
 
LEKSION 5.   Trashēgimia Kulturore materiale dhe kategoritē e saj. 
 
LEKSION 6.   Ligji shqiptar i Trashēgimise Kulturore dhe amendamente te tij. 
 
LEKSION 7.  Koncepti  restaurimit tē Trashēgimisē Kulturore dhe praktikat e 
restaurimit arkitektonik 
 
LEKSION 8.   Koncepti  restaurimit tē Trashēgimisē Kulturore dhe praktikat e 
restaurimit tē objekteve te trashēgimise dhe veprave te artit.  
 
LEKSION 9.   Parime themelore tē konservimit dhe karta shqiptare e restaurimit. 
 
LEKSION 10.  Trashegimia Natyrore dhe pasurite e mjedisit. 
 
LEKSION 11.  Peisazhi kulturor dhe ligji per zonat e mbrojtura natyrore. 
 
LEKSION 12.  Trashegimia Kulturore dhe Turizmi Kulturor. 
 
LEKSION 13.  Trashegimia Kulturore jo materiale. 
 
LEKSION 14.  Trashegimia Kulturore shqiptare ne listen e Trashēgisē Kulturore 
Botērore. 
 
LEKSION 15.  Trashegimia Kulturore dhe vendi i saj nē shoqerinē e sotme shqiptare. 
 

 
 
 
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 New 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 
 
 
 
DETYRIMET E STUDENËVE PËR LËNDËN 
Frekuentim i rregullt në leksione. 
Frekuentim i detyruar në të paktën 70% të seminareve të lëndës. 
Përgatitja e një ese-je nga 3-5 faqe format A4, Times New Roman, madhësia e shkrimit 
12, hapësira mes rreshtave 1.5. 
Pjesëmarrje në testet e pjesshme gjatë semestrit. 
Testi (provimi) përfundimtar (i fundit të smestrit) 
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