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EKSTRAKT 
 
Kjo lëndë synon që nëpërmjet të dhënave arkeologjike, të trajtojë Romën dhe qytetërimin romak, 
i cili u zhvillua në ato përmasa sa t’i japë emrin një qytetërimi të tërë dhe të nxjerrë në pah 
impaktin që pati ky qytetërim – në kuptimin e gjerë të termit – tek shoqëritë, kultura dhe zhvillimi 
ekonomik i Evropës veri-perëndimore dhe pellgut të Mesdheut. Krijimi i provincave dhe 
funksionimi administrativ i sistemit Provincial Romak, Romanizimi dhe zhvillimi urban i 
provincave romake, transformimet, programent monumentale, modelet arkiteturore dhe 
qarkullimi i ideologjisë perandorake, kultura materiale, etj. janë disa nga çështjet kryesore që do 
të trajtohen në këtë lëndë. Në përfundim të këtij programi, studenti duhet të jetë në gjendje të 
njohë, jo vetëm karakteristikat e arkitekturës dhe artit romak, por edhe veçantitë, madhështinë dhe 
limitet e artit dhe të kulturës materiale në provincat e botës romake, sidhe transformimet në 
modelet arkitekturorë në këto zona. Një pjesë e mirë e orëve mësimore do t’u kushtohen 
diskutimeve me qëllim që studentët të zhvillojnë qendrime objektive mbi çështje dhe 
problematika të caktuara. Leksionet do të shoqërohen nga shumë imazhe, të cilët do të 
materializojnë teorinë që do të trajtohet nëpër leksione. Kjo formë synon të lehtësojë të kuptuarit 
e tematikave që trajton programi dhe njëherazi do të stimulojë studentët të diskutojnë dhe të 
shprehin këndvështrimet e tyre rreth tematikave dhe problemetikave që do të trajtohen. 
 
 
TEMAT: 
 
LEKSION 1. Historia e Romës : shteti dhe qytetërimi romak nga dinastitë etruske tek ato 

perandorake. Momentet historike më të rëndësishme (Pjesa e parë) 



 
LEKSION 2. Historia e Romës : shteti dhe qytetërimi romak nga dinastitë etruske tek ato 

perandorake. Momentet historike më të rëndësishme (Pjesa e dytë) 
 
LEKSION 3. Qyteti i Romës : topografia, zhvillimi i qytetit, tranformimet urbane nga Monarkia, 

tek Republika dhe Perandoria. Monumentet kryesore të arkitekturës së qytetit të 
Romës 

 
LEKSION 4. Provincat romake dhe funksionimi administrativ i sistemit Provincial Romak. 

Procesi i Romanizimit. 
 
LEKSION 5. Qendra monumentale e qytetit romak : Forumi dhe monumentet kryesore në të. 

Zhvillimi dhe transformimi i Forumit romak nga epoka republikane tek ajo 
perandorake. Forumet kryesore provinciale, Forumi i Butrintit 

 
LEKSION 6. Tempulli romak: arkitektura religjioze në qendrën urbane, rrethinat extra-urbane dhe 

në provinca. Tempujt indigjenë dhe transformimet e tyre. 
 
LEKSION 7. Monumentet e spektaklit : Teatri, Amfiteatri, Odeoni, Cirku dhe Stadiumi. 

Amfiteatri i Durrësit.  
 
LEKSION 8.  Monumentet hidrike : Ujësjellësit dhe Termat romake. Termat provinciale dhe 

Termat në Shqipëri dhe Akuaduktet e Durrësit dhe Butrintit. 
 
LEKSION 9.  Monumentet e tjera hidrike : Sistemet kanalizuese, Fontanat; Nymfetë dhe Latrinat 
 
LEKSION 10. Domusi romak dhe Villa romake : Tiparet kryesore dhe transformimet gjatë 

periudhave republikane dhe perandorake; Domusi dhe Villa në provinca. 
 
LEKSION 11. Rrugët dhe mjetet e komunikimit : ndërtimi i rrugëve, infrastruktura, Tabula 

Peutigeriana. Via Egnatia dhe rrugë të tjera romake në Shqipëri. 
 
LEKSION 12. Bota e përtejme : tipet kryesore të varrimeve, inventarët e varreve, stelat, 

sarkofagët, etj. 
 
LEKSION 13.  Arti ornamental, piktura, skulptura, argjendaria dhe numizmatika. 
 
LEKSION 14. Kultura materiale : tipologjitë kryesore të enëve (terra sigilatta, kandilët, amforat, 

etj.), konceptet kryesore të teknologjisë së prodhimit. 
 
LEKSION 15. Dardania, Iliria e jugut dhe Epiri në periudhën romake: një vështrim i 

përgjithshëm. 
 
 
 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI:  
70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
10 % 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 (10% e notës përfundimtare) 
20 % e notës përfundimtare.  
 
DETYRA E KURSIT:  
 
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 8-10 faqe format A4, Times New 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
30 % 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 8-10 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 semestrit) 
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