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Kjo lëndë jo rastësisht nisë me fillimin e Luftës së Dytë
Botërore për faktin se kjo luftë bëri kthesë të madhe në
shoqërinë bashkëkohore. Tri janë momentet kruciale që
do ta përshkojnë pjesën më të madhe të kësaj lënde: 1.
Lufta dhe pasojat (rrjedhimisht “Lufta e Ftohtë”); 2.
Dekolonializmi dhe lufta kundër racizmit; 3. Shoqëria,
kultura, shkenca dhe teknologjia bashkëkohore e shek.
XX dhe fillimit të shek.XXI.
Qëllimi i kësaj lënde është që studenti të përfitojë në dy
drejtime: 1. Të njoftohet me anët e panjohura apo “të
errëta” të ngjarjeve kryesore të historisë globale të
periudhës në fjalë; dhe 2. Të njoftohet me konceptet e
historiografisë perëndimore dhe lindore mbi problemet e
njëjta, si dhe me diskursin historiografik mbi një sërë
çështjes të cilat sot e kësaj dite kanë mbetur të
diskutueshme për shkencën e historisë.
Studentët që vijojnë këtë lëndë:




Do ta kenë më të lehtë të zhvillojnë debat
mbi çështjet relevante të periudhës në fjalë;
Do të aftësohen t’i krahasojnë ngjarjet globale
me ato rajonale duke e kuptuar interaksionin e
zhvillimeve historike në relacionin
ndërkombëtar.
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Kontributi nё ngarkesën e studentit - korrespondon me rezultatet e tё nxёnit tё
studentit
Aktiviteti
Ligjërata
Ushtrime teorike/laboratorike
Punë praktike
Kontaktet me
mësimdhënësin/konsultimet
Ushtrime në terren
Kollokviume, seminare
Detyra të shtëpisë
Koha e studimit vetanak të studentit
(në bibliotekë ose në shtëpi)
Përgatitja përfundimtare për provim
Koha e kaluar në vlerësim (teste, kuiz,
provim final)
Projektet, prezentimet etj.

Orë

Ditë/javë

3
2

15 javë
15 javë

0.30

10 ditë/javë

5

4
1
1

2 ditë/javë
3 ditë
14 ditë/2 javë

8
3
14

2
1

5 ditë
2 javë

10
2

2

4 ditë

8

Totali

Metodologjia e mësimdhënies:

Metodat e vlerësimit:

Gjithsej - orë
45

30

125:25= 5 ECTS

Ligjëratat janë interaktive. Gjatë ligjëratave
studentët kanë mundësi të debatojnë mbi çështjet e
trajtuara nga ana e mësimdhënësit por edhe gjatë
prezentimit të eseve dhe projekteve seminarike nga
studentët. Esetë punohen individualisht apo në
grupe. Mësimdhënia zhvillohet nëpërmjet videoprojektorit me programin PowerPoint Presentation.







Vijimi i rregullt
Kollokviumi 1
Kollokviumi 2
Aktiviteti në ligjërata
Punimi seminarik
Provimi final
Totali

5%
10%
15%
5%
10%
55%
100%

Literatura
Literatura bazë (në shqip):

Ll.Filo, G.Sala, I.Gashi, HISTORIA
BASHKËKOHORE: EVROPA DHE SHBA
GJATË SHEKULLIT XX, Tiranë, 2005; Karl
Grimberg, HISTORIA BOTËRORE DHE
QYTETËRIMI, vëll. 12, Tiranë, 2005.
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Literatura shtesë (në gjuhën
angleze dhe shqipe):

William J. Duiker & J. Spielvogel, World History;
William J. Duiker, Contemporary World
History ; William J. Duiker, The World since
World War II; Winston Churchill, The Second
World War. 6 vols. (1948–53); Loewenheim,
Francis L. and Harold D. Langley, eds., Roosevelt
and Churchill: Their Secret Wartime
Correspondence (1975); Lukacs, John. Churchill :
Visionary, Statesman, Historian. New Haven: Yale
University Press, 2002; Stefen E. Ambroz, Duajt
D. Ajzenhaueri, Tiranë, 1995; Doris Bergen, The
Holocaust: A Concise History (2009);
Colonialism in Africa 1870 - 1960: The History
and Politics of Colonialism 1870 - 1914, Volume
1 (v. 1) L. H. Gann (Editor), Peter
Duignan (Editor); Norman Friedman, The FiftyYear War: Conflict and Strategy in the Cold
War. Naval Institute Press (2007); The
Historiography of Contemporary Science and
Technology (Routledge Studies in the History of
Science, Technology and Medicine) Thomas
Söderquist (Editor); The American Century in
Europe (edited by R. Laurence Moore & Maurizio
Vaudagna) (2003); Thomas C. Reeves, TwentiethCentury America (New York-Oxford, 2000); etj.
etj.
Preferohet po ashtu shfrytëzimi i Internetit!

Plani i dizajnuar i mësimit

Javët e ligjëratave

Temat e ligjëratave

Java e parë:

Diskutim i sillabusit dhe literatura

Java e dytë:
Java e tretë:
Java e katërt:

Burimet historike mbi shekullin XX
Lufta e Dytë Botërore – arsyet (diskursi historiografik)
Lufta Botërore (pushtimet dhe betejat); Hollokausti; Procesi i
Nurembergut
Diplomacia sekrete gjatë Luftës së Dytë Botërore; Konferencat
e Fuqive të Mëdha (Konferenca e Kairos, e Teheranit, e Jaltës
dhe e Potsdamit)
Kollokvium 1.
Lufta e Ftohtë (momentet kruciale – diskursi historiografik)

Java e pestë:
Java e gjashtë:
Java e shtatë:
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Java e tetë:
Java e nëntë:
Java e dhjetë:
Java e njëmbëdhjetë:
Java e dymbëdhjetë:
Java e trembëdhjetë:
Java e katërmbëdhjetë:
Java e pesëmbëdhjetë:







Qytetërimi Perëndimor dhe Lindor 1945-sot (tiparet – tema
debati)
Dekolonializmi në Azi dhe Afrikë
Shkenca dhe teknologjia – nga energjia bërthamore te nanoteknologjia
Rënia e komunizmit dhe fundi i Luftë së Ftohtë (shpërbërja e
Perandorisë Sovjetike dhe Bllokut të Varshavës)
Krizat politike globale në dy dekadat e fundit
Kollokviumi 2.
Globalizmi
Rekapitullim i ligjëratave dhe diskutim

Politikat akademike dhe rregullat e mirësjelljes
Hyrja me kohë në ligjërata - e domosdoshme. Vonesa mbi 10 minuta nuk
justifikohet;
Telefonat celularë shkyçen para se të fillojë ligjërata;
Kopjimi me rastin e kollokviumeve dhe provimit final - i pajustifukueshëm;
Shfrytëzimi jo i drejtë i burimeve (plagjiati etj.) me rastin e hartimit të eseve,
punimeve seminarike etj. - i ndaluar dhe ndëshkohet;
Çdo kontakt me profesorin dhe asistentin e lëndës lidhur me çështjet që dalin nga
lënda përkatëse - në orën e konsultimeve dhe nëpërmjet e-mail adresës zyrtare.
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