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Faqja e parë 
Kërkesë për akreditim të programit/programeve të studimit 

 

Universiteti i Prizrenit/Master në Menaxhim të 

trashigiminë Kulturore dhe Turizmit 

 

1.  Të dhënat për institucionin aplikues 
 
Përshkrimi (emri) i institucionit  
 

Universiteti i Prizrenit 

Adresa 
 

Rruga e Shkronjave nr. 1. Prizren 

I akredituar që nga 
 

01.10.2012 

I akredituar deri 

 
 

30.09.2012 

Personi kontaktues 
(nr. i tel., nr. i mob., e-mail) 
 

Prof. Dr. Behxhet Brajshori, 

bbrajshori@hotmail.com; 

+ 377 (044) 507-018 

Jasmin Jusufi,  jasmin.jusufi@uni-prizren.com 

+ 377 (044) 419-469 

Programet akademike  Menaxhimi i trashigiminë Kulturore dhe Turizmit 

Data e aplikimit 
 

Dhjetor 2012 

 
 

Shënim:  

Në rast te aplikimit për më shumë programe studimi, faqja 1 e këtij formulari (Të dhënat për 
institucionin) duhet plotësuar vetëm një herë, ndërsa faqja 2 (Të dhëna për drejtimin e 

studimit) për secilin drejtim studimi veq e veq. 

mailto:bbrajshori@hotmail.com
mailto:jasmin.jusufi@uni-prizren.com
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2. Të dhënat për programin e studimit 

Përshkrimi (emri) i institucionit  
 

Universiteti i Prizrenit 

Përshkrimi (emri)  i programit të studimit Menaxhimi i Trashigimisë Kulturore dhe Turizmit 

KKK Niveli  
(me shkurtesat BA, MA, PhD,  program 
doktorate, kurs universitar, certifikatë apo 
diplomë profesionale) 

Master i Shkencës 

Grada akdemike dhe emërtimi i diplomës në 
formë të plotë dhe të shkurtuar  
 

Master i Shkencës në Menaxhim të Trashigimisë 

Kulturore dhe Turizmit 

Profili i programit akademik Master 

Grupi të cilit i orientohet oferta  

Të gjithë studentët që kanë kryer nivelin 

Bachelor në: Histori, Etnologji, Sociologji, 

Arkitekturë, Ekonomi, Gjeografi, Art, Edukim, 

Filologji dhe Juridik  

Kohëzgjatja minimale e studimit 
 

4 semestra (2 vjetë() 

Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga 
puna, studim në distancë etj.) 
 

E rregullt në kampus 

Numri i ECTS kredive (total dhe per vit) 120 

Modulet /Lendet  

Hyrje në Trashëgimi Kulturore; Trashëgimia 
Arkeologjike; Menaxhimi i Turizmit; Marketing i 
Turizmit; Mbrojtja nderkombëtare e Trashegimisë 
Kulturore; Burimet Natyrore dhe Planifikimi 
Hapsinor; Arti dhe Trashëgimia Arkitekturore; 
Trashëgimia etnologjike dhe Shpirtërore; 
Menaxhmenti Strategjik dhe Planifikimi; Politikat 
e BE-së dhe Mbrojtja e trashëgimisë Kulturore;  
Legjislacioni pozitiv mbi Turizmin dhe vlerave 
turistike në Kosovë; Gjeografia e Turizmit dhe 
Mbrojtjes së Pasurive Natyrore; Konservimi dhe 
restaurimi i trashëgimisë kulturore; Komunikimi 

ndërkulturor; Turizmi dhe Zhvillimi Rajonal; 
Entrepreneurship and Innovation in Tourism and 
Cultural Heritage; Ndërmarrësia dhe inovacioni 
në Turizëm dhe Trashëgimi Kulturore; Planifikimi 
dhe Menaxhimi I Trashëgimisë kulturore; 
Teknologjia në Turizëm dhe Trashëgimi 
Kulturore; Historia e Civilizimit të Ballkanit; 
Pasqyrë ë Trashëgimisë Kulturore ne Kosovë; 
Tema e Master-it. 

Numri i vendeve të studimit 25-30 

Udhëheqës i drejtimit të studimit Prof. Dr. Behxhet Brajshori 

Personeli i përhershëm shkencor/artistik 
(Numri sipas kategorive të personelit) 
 

Profesor të Rregulltë: 7 

Profesor të Asocuar:1 

Profesor Assistent:13 

-------------------------------- 

Profesor të jashtëm:20 

Taksat e studimit 300€ per semestër 
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3. Qëllimi dhe rezultatet e pritshme: 

 

Qëllimi i 

programit: 

"Programi Master në Trashëgiminë Kulturore dhe Menaxhimin e Turizmit" është 

program ndërdisiplinar i studimeve pasuniversitare, i projektuar me kujdes për 

studentët të cilët janë të interesuar për menaxhiment, studimet muzeale, turizëm, 

industri kreative, trashëgiminë arkitekturore dhe qytetet historike. 

 

Qëllimi i programit Master është që të ofrojë arsim për zhvillimin e burimeve 

njerëzore të nevojshme për mobilizimin e trashëgimisë kulturore dhe menaxhim të 

turizmit në zhvillimin socio-ekonomik të shoqërisë Kosovare. 

 

Programi ofron trajnim substancial për të krijuar profesionistë të nivelit të lartë për 

fushën e turizmit dhe trashëgimisë kulturore me aftësi të nevojshme menaxheriale 

për të mobilizuar në planifikimin vendor dhe ndërkombëtar. 

 

Studentët do të mësojnë tema kryesore në menaxhim, menaxhim të projektit, dhe 

çështjet ligjore të rëndësishme për trashëgiminë kulturore dhe menaxhim të 

turizmit. Ata gjithashtu mund të zgjidhin lëndët zgjedhore të ofruara në kuadër të 

programit, në bazë të interesave të tyre të veçanta. 

 

Rezultatet 

e 

pritshme: 

Pas diplomimit, studentët do të pajisen me: 

 

 Aftësi për të hyrë në tregun e punës si profesionistë të kualifikuar dhe njohuri 

në menaxhimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore; 

 Aftësi për të kuptuar natyrën e larmishme të trashëgimisë kulturore dhe 

menaxhimin e turizmit dhe të paisur me një gamë të aftësive praktike që 

lidhen me menaxhimin e trashëgimisë kulturore dhe turizmit; 

 Kuptojnë çështjet kryesore të menaxhimit të ndërveprimeve mes vizitorëve 

dhe trashëgimisë dhe vendeve turistike, duke përfshirë menaxhimin vendeve, 

interpretimin dhe menaxhimin e visitorëve. 

 Kryerja e punës në mënyrë etike brenda fushave të Menaxhimit të 

Trashëgimisë Kulturore dhe / ose praktikën e turizmit të qëndrueshëm; 

 Kuptojnë dhe interpretojnë legjislacionin e Kosovës në lidhje me 

Trashëgiminë Kulturore dhe Menaxhimin. 

 Kryerja në shkallë të gjerë të projekteve kërkimore apo konsulente në fushën 

e Menaxhimit të Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit. 

 

4. Institucionet ndërkombëtare të bashkëpunimit, universitetet, fakultetet të cilat janë të 

përfshira në program 

 

Universiteti/fakulteti  Universiteti "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara (Ud’A), Itali 

 

Roli në program: 
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Universiteti "G. d'Anuncio" i Chieti-Pescara (Uda) EAS është krijuar 

fillimisht si një universitet i pavarur në vitin 1960. Në vitin 1982 ajo fitoi 

statusin e Universitetit Shtetëror dhe është rritur në mënyrë eksponenciale 

që nga atëherë. Aktualisht ajo ka 36,000 studentë dhe 12 fakultete të 

vendosura në kampuset: një në Chieti, me Zyrë e Regjistruar, Rektorati 

dhe Administrata Qendrore, dhe një tjetër në Pescara. Gjithashtu pjesë e 

Uda është Qendra e Ekselencës për Shkencat plakjes (Ce.SI), Instituti i 

Teknologjive të Avancuara (Biomedical ITAB), Qendra për edukim të 

vazhdueshëm (CEDUC); Universiteti Leonardo Da Vinci, mësim ne 

distance-on-line, Muzeu i BioSchkencave. Disa marreveshje me 

Universitete ndërkombëtare, projekte Erasmus dhe projekte hulumtuese 

ndërkombëtare që janë në zhvillim e sipër,  

Several Universitete eith huaja, projektet Erasmus dhe projekte 

hulumtuese ndërkombëtare janë në zhvillim e sipër, sipas programeve të 

Ministrisë italiane për Universitetet dhe Kërkime dhe Ministrisë së 

Punëve të Jashtme, Kornizës 7 Evropiane dhe INTERREG, me qëllim të 

forcimit të ndërkombëtarizimit. 

Universiteti ka drejtuar si GrantHolder projektin Tempus të cilës e këtij 

mjeshtri i takon, duke ndihmuar në procesin e akreditimit, mësues kurs 

turne dhe revieë kurrikulare. 

 

Universiteti gjithashtu është edhe grant mbajtës i projektit TEMPUS, 

masteri i së cilës i takon këtije projekti, dhe ka për qëllim të ndihmojë 

procesin e akreditimit, kontriboj në mësimdhenie, trajnime dhe rishikim të 

kurrikulës. 

 

Disa nga profesorët do të jenë të involvuar në mësimdhënie në lëndë të 

ndryshme të programit të studimit: 

 

Some teachers of the university ëill be involved in co-teaching in different 

courses of the master program, and more specifically: 

 Hyrje ne Trashëgimi Kulturore: Dr. M. Moderato 

 Trashëgimia Arkeologjike -  Prof. S. Santoro 

 Trashëgimia arkitekturore dhe artistike - prof.  A. Tomei 

 Konservimi dhe restaurimi – prof. C. Varagnoli 

 Burimet Natyrore dhe Planifikimit Hapësinor – Prof. P. Rovigatti 

 Technologjia në turizëm dhe trashegimi kulturore – dr. M. 

Moderato 

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.) 

Prof.ssa Sara Santoro 

Università "G.d'Annunzio" Chieti-Pescara 

Dipartimenti i Shkencave të Psikologjisë , Umanistiche e della Terra 

Campus Universitario- via de' Vestini, 31 

sara.santoro@unich.it 

66013 CHIETI 

tel. 0871.3556450 

cell. 329.9858264 

mailto:sara.santoro@unich.it
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Universiteti/fakulteti Universiteti Aleksandër Moisiu, Shqipëri  

 

Roli në program: 

-Rishikimi i kurrikulës 

-Bashkëmësimdhënia: 

 Historia e Ballkanit-  prof. A. Hoti 

-Shqyrtimi I raportit me titull: “Survey on the Existent Curricula in the 

Field of Cultural Heritage and Tourism at the Higher Education 

Institutions in Albania”, që do të shërbejë si reference për shqyrtimin e 

kurrikulës së master programit, të jenë në dijeni për ofertën e tregut 

edukimit në fushën e trashegimisë kulturore gjithashtu. 

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.) 

Prof. Afrim Hoti, Head of Tourism Department, Faculty of Business 

afrimhoti@gmail.com 

+355 672003116 
 

  

Universiteti/fakulteti Institut Catala d’Arquelogia Classica, Tarragona – Spain  

 

Këshilla akademike dhe bashkëpunim në trajnime gjatë implementimit të 

programit Master. Përkrahje në publikime 

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.) 

Dra. Eva Subías Pascual,  

Lecturer in Classical Archaeology, University Rovira i Virgili/ 

Researcher ICAC 

Email: eva.subias@urv.cat 

  

Universiteti/fakulteti Instituti i Monumenteve Kulturore Gani Strazimiri, Tirana – Shqiperi  

 

Roli në program: 

- Kontribut në Zhvillimin dhe Rishikimin e programit të studimit; 

      -     Nikoqir i Vizitave Studimore 

 

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.) 

 

  

Universiteti/fakulteti Qendra e Evropës Juglindore për hulumtie të Lashtsisë,, Universiteti i 

Warshawës, Poland  

 

Roli në program: 

- Kontribut në Zhvillimin dhe Rishikimin e programit të studimit; 

- Nikoqir i Vizitave Studimore 

- Bashkëmësimdhënia: 

Historia e Ballkanit-  prof. P. Dyczek 

 

  

  

Universiteti/fakulteti Fakulteti Ekonomik, University Luigj Gurakuqi, Shqiperi 

mailto:afrimhoti@gmail.com
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Roli në program: 

Fakulteti Ekonomik i Shkodrës do të ofrojë ekspertiza me stafin e vetë në 

fushat e Ekonomisë së Turizmit në fillim të programit master. Stafi ynë 

do të jetë i gatshëm që të ligjeroj praktikat më të mira të zhvillimit të 

turizmit në Pjesën Veriore të Shqipërisë me focus të shtuar mbi zhvillim 

të stabil të turizmit në veçanti turizmit kulturor. 

Bashkëligjerues në lëndën: 

-Menaxhimi i Turizmit 

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.) 

Prof.dr.Arjeta TROSHANI, 

 Dekane e Fakultetit Ekonomik, Universiteti i Shkodrës “Luigj 

Gurakuqi”, arjetatroshani@yahoo.com,  

00 355 22242974 

  

  

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.) 

 

  

Universiteti/fakulteti WUS Kosova, Prishtinë 

 

Role ëithin the program: 

 

WUS Kosova, si një organizatë lokale me përvojë të gjerë dhe ekspertizë 

në arsimin e lartë, është shumë aktive dhe e angazhuar intensivisht duke 

kontribuar në: 

• Zhvillimin e planprogramit të Programit Master; 

• Përgatitja kërkeses për Akreditim; 

• Sigurimi i cilësisë së programit në forma të ndryshme (në zhvillim 

pyetësorë për studentët dhe profesorët, duke llogaritur të dhënat etj); 

• Lidhja e Master programit me ekonominë; 

• Monitorimi gjatë implementimit të tërë programit. 

Përveç kësaj, But Dedaj, Drejtor Ekzekutiv i WUS KS, do të jetë i 

angazhuar si bashkë-ligjërues në lënden qëtë mësohet në vitin e parë 

(semestri i dytë): Menaxhimi dhe Planifikimi Strategjik ". 

 Z. Dedaj për më shumë se 10 vjet është e angazhuar në arsimin e lartë në 

forma të  ndryshme, disa prej të cilës e janë: 

• Anëtar i Grupit të Ekspertëve të Reformës së Arsimit të Lartë të 

Kosovës (H.E.R.E Kosova Team), 

• Anëtar i NARIC Kosova, 

• Anëtari i Bordit të Qendrës për Inovacione dhe Transfer të Teknologjisë 

• Anëtar i Ekipit të Ekspertëve për hartimin e Strategjisë për Arsimin e 

Lartë të Kosovës për kohëzgjatjen 2005-2015, 

• Anëtar i ekipit për zhvillimin e Strategjisë për Hulumtim & Zhvillim- R 

& D të UP (nga 8 ekspertëve që e zhvilluara të Strategjisë, tre prej tyre 

janë nga WUS Kosova), 

• Më shumë se 10 vjet përvojë në Menaxhimin e Projekteve 

Ndërkombëtar (zhvilluar dhe zbatuar më shumë se 25 projekte të 

ndryshme, të financuara nga donatorë të ndryshëm; Bashkëpunimi 

mailto:arjetatroshani@yahoo.com
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Austriak për Zhvillim, 10 projektet Tempus të financuara nga KE, 

USAID), në total rreth 7-8.000.000 euro, 

• Personi kontaktues për realizimin e 12 projekteve Tempus në Kosovë, 

•Staff akademik në Fakultetin Ekonomik të Universitetit të Prishtinës që 

nga viti 1992. 

  Për info më të hollësishme, ju lutem referojuni në CV bashkangjitur. 

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.)  

But Dedaj, Drejtor Ekzekutiv - WUS Kosova. 

but.dedaj@ëuskosova.org; 044 507 014 

  

  

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.) 

 

  

Universiteti/fakulteti Universitii Bolonjes, Alma Mater Studiorum (UniBO) 
Polo Scientifico-Didattico di Rimini 

 

Roli në program: 

UNIBO do të mbështesë zhvillimin e kurrikulës ndërdisiplinore si dhe 

zhvillimin e syllabusëve. Përveç kësaj, do të jetë i përfshirë në aktivitete 

që lidhen me identifikimin e metodave të mësimdhënies dhe në 

vlerësimin e tyre. 

UNIBO staff mund të jenë të përfshirë në dhënjen e ligjeratave, gjithashtu 

edhe nga mësimi ne distance. 

 

Personi Kontaktues 
(pozita, email, tel.) 

Francesco Maria Barbini 

Assistant Professor 

francesco.barbini@unibo.it 

Via Angherà 22 

47900 

Rimini 

Itali 

Tel:  +390541434132 

Fax: +390541434120 

 

 

 

 

 

 

mailto:but.dedaj@wuskosova.org
mailto:francesco.barbini@unibo.it
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5.  Bashkëpunimi me partnerët e tregut të punës: kompanitë, institutionet ose organizatat – 

në kuadër të projektit të propozuar 

 

 

Kosova ka potencial të madh për trashëgiminë kulturore dhe turistike. Trashëgimia e prekshme e 

Kosovës u krijua nga qytetërimet e lashta dhe atyre të epokës së re, të cilat kanë lënë një thesar të 

pasur kulturor që është gjithashtu pjesë e trashëgimisë kulturore botërore. Kjo trashëgimi e pasur 

është në të gjithë Kosovën, në qendrat dhe  parqet arkeologjike, në parqet natyrore, në galeritë e 

artit, në arkivat fotografike dhe film, në kështjella dhe shtëpi Kulla (Kullat), në monumentet 

fetare dhe shtëpitë popullore, në rrugica kalldrëmet, në burime dhe në të gjitha muzetë e saj. Në 

anën tjetër, Kosova paraqet potenciale të mëdha turistike gjithashtu. Industria e turizmit është e 

rëndësishme për fuqinë punëtore, bizneset dhe të ardhurat e një burimi të rëndësishëm qeveritar. 

Turizmi shërben si një katalizator për rritjen ekonomike, argumentojnë studiuesit. Në këtë 

drejtim, vlerat natyrore të Kosovës paraqesin resurse turistike të lartë të cilësisë. Përshkrimi i 

potencialit të Kosovës në fushën e turizmit është i lidhur ngushtë me pozitën gjeografike. Kosova 

është në përgjithësi e rrethuar me male të pasura, liqene artificiale, lumenjtë dhe për këtë arsye 

ofron mundësi kryesor për gjueti dhe peshkim.Prodhimi i përhapur i zanateve të rralla artizanale 

në Kosovë, si: Filigree, paraqet një atraksion për turistët e huaj. Përveç kësaj, Kosova ka 

potencial për zhvillimin e turizmit kulturor me monumente të shumta fetare dhe të tjera me vlerë 

të jashtëzakonshme kulturore-historike. 

Megjithatë, nuk është e mjaftueshme të kesh vetem potencialin. Duhet menaxhuar atë siç duhet 

në mënyrë që të përfitojnë prej saj.Kërkesa për individë të arsimuar dhe të aftë të formojnë 

tregun e punës në Kosovë për të bërë këtë është i madh. Andaj, programi Master synon të 

përgatisë kuadro të nivelit të lartë profesional që do të jetë në gjendje të kuptojnë dhe të përdorin 

si duhet potencialin kulturor dhe turistik të Kosovës për zhvillimin të qëndrueshëm. 

 

Në tabelën vijuese janë paraqitur disa nga kompanitë dhe institucionet, ku nxënësit duke ndjekur 

programin e propozuar Master mund të kryejnë praktiken e punës së tyre dhe / ose, pas 

diplomimit të tyre, mund të shërbejnë si institucione të punësimit për ta  

 

 

Kompanitë, 

Institucionet, 

Organizatat  

- Kosovo Governmental Institutions and  

- Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sporteve të Kosovës; 

- Muzeu Kombëtar i Kosovës; 

- Muzeu Etnologjik Prishtinë; 

- Këshilli Kosovar për Trashëgimi Kulturore; 

- Ministria e Tregtisë dhe Industrisë (Departmenti i Turizmit dhe 

hotelierisë); 

- Komunat e Kosovës; 

- Institucione Qeveritare të Kosovës  

-Institucionet/Kompanitë nga sektori privat dhe shoqëria civile 

kombëtare, regjionale apo ndërkombëtare që merren me Trashëgimi 

Kulturore dhe Menaxhim të Turizmit. 
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6. Programi i Studimit Master  

 

Semestri i parë 

Nr. Lënda Orët ECTS 

kreditë  

Obligative/zgjedhore  Ligjëruesi Bashkë-

ligjëruesi 

1. 

Hyrje në 

Trashëgimi 

Kulturore 

175 6 O 

Shafi Gashi Marco 

Moderato 

(Ud’A) 

Eva Subias 

Pascual 

(ICAC) 

Kujtim Elezi  

2. 

Trashëgimia 

Arkeologjike  
150  7  O 

Edi Shukriu  Sara Santoro 

(Ud’A) 

Apolon Bace 

(IMK) 

3. 

Menaxhimi  i 

Turizmit  

175 7 O  

 Nexhat 

Muhaxheri  

Mariani 

(UNIBO)  

Arjeta 

Troshani 

(USH) 

4. 
Menaxhimi i 

Marketingut  
150  6 O  

Gani Gjini  Mariani 

(UNIBO) 

 Total   26    

Nr. Lënda Orët ECTS 

kreditë  

Obligative/zgjedhore  Ligjëruesi Bashkë-

ligjëruesi 

1. 

 

Mbrojtja 

Ndërkombëtare 

e Trashëgimisë 

Kulturore  

100 4 O 

Bashkim Zahiti   

2. 

Burimet 

Natyrore dhe 

Planifikimi 

Hapsinor  

100 4 O 

Behxhet 

Mustafa  

Pietro 

Rovigatti 

(Ud’A) 

 Total   8    

 

Second Semester 

 

Nr. Lënda Orët ECTS 

kreditë  

Obligative/zgjedhore  Ligjëruesi Bashkë-

ligjëruesi 

1. 

Arti dhe 

Trashëgimia 

Arkitekturore  150 6 O 

Edi Shukriu  

Valon 

Germizaj 

Apolon Bace 

(IMK) 

Alessandro 

Tomei 

(Ud’A) 
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2. 

Trashëgimia 

etnologjike dhe 

Shpirtërore 

150 6 O 

Drita Statovci  

Shpresa 

Siqevca  

 

3. 

Menaxhmenti 

Strategjik dhe 

Planifikimi 

150 6 O 

Behxhet 

Brajshori  

But Dedaj 

(ËUS 

Kosova) 

4. 

Politikat e BE-së 

për Mbrojtjen e 

Trashëgimisë 

Kulturore 

150  6 O 

Enver Sopjani   

5. 

Legjislacioni 

pozitiv mbi 

Turizmin dhe 

vlerave turistike 

në Kosovë 

150 6 O 

Riza Smakaj   

6. 

Gjeografia e 

Turizmit dhe 

Mbrojtjes së 

Pasurive 

Natyrore 

150 6 O 

Florim Jusufi  Alessia 

Mariotti 

(UNIBO) 

 Total   24    

 

Third Semester  

 

Nr. Lënda Orët ECTS 

kreditë  

Obligative/zgjedhore  Ligjëruesi Bashkë-

ligjëruesi 

1. 

Konservimi dhe 

restaurimi i 

Trashëgimisë 

Kulturore 

175 7 O 

Bahtije 

Gerbeshi  

Bekim Ceko  

Claudio 

Varagnoli 

(Ud’A) 

Edlira Caushi 

(IMK) 

2. 

Komunikimi 

ndërkulturor 

125 5 O 

Xheladin 

Zymberaj  

Eva Subias 

Pacual 

(ICAC) 

Marrone 

(Ud’A) 

3. 

Turizmi dhe 

Zhvillimi 

Rajonal 

175 7 O 

Partizan 

Shuperka  

Massimo 

Bianchi 

(UNIBO) 

4. 

Ndërmarrësia 

dhe inovacioni 

në Turizmit dhe 

Trashëgimisë 

Kulturore 

175 7 O 

Safet Merovci  Massimo 

Bianchi 

(UNIBO) 

 Total   26    

Nr. Lënda Orët ECTS 

kreditë  

Obligative/zgjedhore  Ligjëruesi Bashkë-

ligjëruesi 
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1. 

Hulumtimi, 

Planifikimi dhe 

Menaxhimi i 

Trashëgimisë 

Kulturore 

100 4 Z 

Bahtije 

Gerbeshi  

Bekim Ceko  

Mele 

(SVIMAP) 

2. 

Teknologjitë në 

Turizëm dhe 

Trashëgimi 

Kulturore 

100 4 Z 

Ermir Rogova  Marco 

Moderato 

(Ud’A) 

 Total   8    

 

Fourth Semester 

 

Nr. Lënda Orët ECTS 

kreditë  

Obligative/zgjedhore  Ligjëruesi Bashkë-

ligjëruesi 

1. 

Historia e 

Civilizimit të 

Ballkanit 

150 6 O 

Nuri Behxheti  Afrim Hoti 

(UAMD) 

Eda Trebicka  

2. 

Pasqyrë e 

Trashëgimisë 

Kulturore në 

Kosovë 

100 4 O 

Shafi Gashi   

3. 
Tema e Master-it 

500 20 O 
Respective 

Mentor  

 

 Total   30     

 

6.1 Përshkrim i shkurtër i lëndeve: 

 

Lënda: Hyrje në Trashëgimi kulturore -  
Ky kurs ka për qëllim të njohtoj studentët me parimet themelore dhe filozofinë e trashëgimisë 

kulturore dhe turizmit të qëndrueshëm dhe të zhvillojë një kuptim kritik të këtyre koncepteve. 

Përpiqet të identifikoj trendet në studime të trashëgimisë kulturore, dhe për të trajtuar idetë 

kryesore të interpretimit të trashëgimisë në perspektivën e turizmit të qëndrueshëm. Studentët 

gjithashtu kanë mundësinë për të marrë informacion bazë rreth fushave arkeologjike, etnologjike, 

trashëgimisë arkitekturore dhe shpirtërore në Kosovë. 

Seminaret dhe ligjeratat nga mesimdhënësit e Universiteteve partnere të projektit të Tempus-it 

nga Shqipëria, Spanja dhe Italia do të kontribuojnë në zgjerimin e njohurive rastet e studimit dhe 

eksperiencave Evropiane. Më konkretisht, temat në vijim të elaborohen gjatë ligjëratave: 

Përkufizimi i trashëgimisë; Parimet themelore dhe konceptet e turizmit kulturor dhe turizmit të 

qëndrueshëm; Autoritetet kombëtare dhe ndërkombëtare dhe institucionet në fushën e 

trashëgimisë kulturore dhe perspektivat e tyre (4 h Leksioni - M.Moderato - shfrytëzimit Uda e 

burimeve natyrore dhe valorizimi i saj në fushën e trashëgimisë kulturore - I. Gutierrez - ICAC; 

vlerat e trashëgimisë arkitekturore në Kosovë në një perspektivë multikulturore Elezi K., 

Projektimi i ndërhyrjeve në trashëgiminë kulturore. 
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Literatura:  

J. Jokilehto - ICCROM Ëorking Group 'Heritage and Society'- Definition of cultural heritage, 

references to documents in history ( 2005) 

Thomas F. King, Cultural Resource Laës & Practice: An Introductory Guide, Altamira Press, 

1998  

Challenges in sustainable tourism development 2011, Shkodra University, selected articles. 

 

Lënda: Trashëgimia Arkeologjike -   Objektivi i kursit është që studentët të kenë njohuri në 

lidhje me bazën e arkeologjisë së Ballkanit dhe me fokus të veçantë për territorin e 

Kosovës.Kursi do të shtjellojë temat në lidhje me trashëgiminë e lashtë parahistorike dhe 

mesjetare arkeologjike në rajonin e Ballkanit, kryesisht në Kosovë. Moduli do të japë një pasqyrë 

rreth formimit, zgjerimit, dhe përkatësisë etnike të grupeve të ndryshme kulturore. Një vëmendje 

e veçantë t'i kushtohet arkitekturës dhe artit duke filluar nga parahistoria (shpella si ndërtesa), 

kohen e  bronzi (kalatë, varreza) dhe kohën historike (vendbanime Epokës së Hekurit dhe 

varrezat, Lindja dhe zhvillimi i urbanizmit, monumenteve romake dhe bizantine. 

Gjatë kursit do të zhvillohen gjithashtu edhe vizita ne terren, në mënyrë që të punojnë në terren 

me trashëgiminë kulturore. 

NJe modul i shkurtër do të fokusohet në arkitekturen Heleniste dhe Urbanizëm, si rast i studimit. 

A short module ëill be focused on the hellenistic architecture and urbanism, as a case study.  

 

Literatura:  

C. Renfreë- Bahn, Archeology. Theory, methods and practice, London 2005 

Archaeology, Identity and Ëar. CHTMBAL Ëorkshop, 2012, digital press. 

 

 

Lënda: Menaxhimi i Turismit - Kursi ofron një pasqyrë mbi rritjen dhe zhvillimin e turizmit. 

Ajo shqyrton përfitimet ekonomike të turizmit për një komb, paraqet metoda statistikore për të 

matur turizmin, si dhe ndikimin social dhe mjedisor të turizmit. Për më tepër, ajo është 

përqendruar në të kuptuarit e llojeve të menaxhimit të turizmit, produktet e turizmit, menaxhimit 

të inovacionit dhe efektet e turizmit në zhvillimin ekonomik kombëtar. Përveç kësaj, temat që do 

të përfshihen: Përcaktimi i konceptit të turistit dhe turizmit; vlerësimi historik i kësaj shkence; 

Shpjegimi i Turizmit dhe rritja ekonomike; përfitimet ekonomike nga turizmi; Ndikimi i 

kërkesës dhe ofertës në ekonominë e turizmit; ndikimi social dhe rajonal në fushën e turizmit, 

korrelacionet e punësimit dhe turizmit; Politikat e turizmit; Planifikimit në turizëm si dhe vizitë 

studimore në vende turistike në "Dukagjini" Pejë. 

 

Literatura:  

Prof. Dr. Nexhat Muhaxheri, “Economics and Management in Tourism”, Prishtina 2001. 

 

 

Lënda: Marketingu i Turizmit – This course ëill help students to appreciate, develop, and 

manage marketing in the hospitality and travel industry sectors. The course ëill introduce basic 

concepts and skills in tourism marketing, and ëill address differences betëeen tourism and other 

industries. Students will learn hoë marketing managers can position their products or destinations 

to capture customers. 
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The content of the course include core folloëing topics: 

The marketing concepts of tourism; Analysis of tourism demand; Market segmentation; Analysis 

of tourism behavior, The marketing mix; Tourism products; Tourism pricing; Tourism marketing 

in Eastern Europe; The EU leisure tourism market; The short holiday market; Business travel 

marketing; Destination marketing; Marketing the small tourism business; Information 

technology and databases for tourism; Service quality and tourism; Marketing research in 

tourism. 

 

Ky kurs do të ndihmojë studentët të vlerësojnë, të zhvillojnë, dhe për të menaxhuar të 

marketingun në sektorin e industrisë udhëtimit dhe mikpritjen. Kursi do të prezantojë konceptet 

themelore dhe aftësitë në fushën e marketingut turistik, bëjë dallimet në mes turizmit dhe 

industritë e tjera. Studentët do të mësojnë marketingun menaxherial. Si mund të pozicionojë 

prodhimet e tyre në destinacione për të kapur klientët. 

Temat kryesore që përfshinë përmbajtja e kursit: 

Konceptet e marketingut të turizmit; Analiza e kërkesës turistike, Segmentimi i tregut; Analiza e 

sjelljes turizmit, Marketingut mix, Produktet e turizmit; Marketing Turizmi në Evropën Lindore; 

Marketingu i biznesit të vogël dhe turizmit, Hulumtimi i Marketingut në fushën e turizmit. 

 

Literatura:   

A.V. Seaton, Ph Dr. Professor of Tourism Behavior Universitty of Luton. 

Dr.M.m. Bennet is Lecturer in Tourism at the University of Surey Guldford UK Cooper, C. 

Fletcher, J, D Shephered R,Ëanhill (2008) Tourism Principles and Practice. 

 

 

Lënda: Mbrojtja Ndërkombëtare e Trashegimisë Kulturore - Kjo lëndë shtjellon mbrojtjen 

ndërkombëtare të trashigimisë kulturore në aspektin univerzal dhe regjional. Mbrojtja e 

trashigimise kulturore. Në aspektin normativ do të shtjellohen dokumentet më të rëndësishme 

ndërkombëtare të cilat i obligojnë subjektet ndërkombëtare në sferen e mbrojtjes së trashigimisë 

kulturore. Nocioni i trashigimisë kulturore; Po ashtu do të shtjellohen kompetencat e 

organizatave kryesore ndërkombëtare që mirren me mbrojtjen e trashigimisë kulturore. 

Kjo lëndë ju ofron studentëve njohuri dhe shkathtësi të nevojshme për t’i adresuar problemet në 

fushën e mbrojtjes të trashigimisë kulturore në rrafshin ndërkombëtar; Që t`i zbatojnë njohuritë 

në fushën e mbrojtjes së trashigimisë kulturore (e përfituar nëpërmjet vetë studimit dhe/ose 

ligjëratave respektive) në rastet konkrete; T`i dalloj dokumentet kryesore ndërkombëtare mbi 

mbrojtjen e trashigimisë kulturore dhe t`i interpretoj zbatushmërin e tyre në të drejten nacionale. 

 

Literatura:  

Fitschen, Thomas: Internationaler Schutz des kulturellen Erbes der Ëelt - Erläuterungen zum 

Übereinkommen zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Ëelt vom 23.11.1972, in: Fiedler, 

Ëilfried (Hrsg.): Internationaler Kulturgüterschutz und deutsche Frage - völkerrechtliche 

Probleme der Auslagerung, Zerstreuung und Rückführung deutscher Kulturgüter nach dem 

Zëeiten Ëeltkrieg -, Berlin: Gebr. Mann, 1991, 183 - 206. 

Fiedler, Ëilfried: Kulturgüter als Kriegsbeute? - Rechtliche Probleme der Rückführung deutscher 

Kulturgüter aus Rußland (mit den Verhandlungsprotokollen), Heidelberger Forum 95, 

Heidelberg: C.F. Müller, 1995, 49 S. 
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Fiedler, Ëilfried: Vom territorialen zum humanitären Kulturgüterschutz. Zur Entëicklung des 

Kulturgüterschutzes nach kriegerischen Konflikten, in: Tübinger Schriften zum internationalen 

und europäischen Recht 37, 1996, 159-173. 

  

 

Lënda: Burimet Njerëzore dhe Planifikimi Hapsinor – Kursi synon eksplorimin e rëndësisë së 

zonave të mbrojtura të natyrës në fusha të ndryshme: shkencore, ekonomike, sociale, etj. Ajo do 

të fokusohet gjithashtu në rëndësinë e zonave të ndryshme në lidhje me IUCN (zonat e mbrojtura 

strikte, parqet kombëtare, monumentet e natyrës, peizazhin e mbrojtur, zonat për menaxhimin e 

Habitatit dhe zonë e mbrojtur për menaxhimin e burimeve.  Temat kryesoretë qe do të trajtohen 

gjatë këtij kursi: Përcaktimi dhe klasifikimi i zonave natyrore të mbrojtura; Planifikimi dhe 

menaxhimi i burimeve natyrore; Politikat Kombëtare të Mjedisit, Turizmit, Qeverisjes, burimet 

natyrore të Kosovës dhe burimeve natyrore si atraksione turistike; Strategjitë e menaxhimit për 

ruajtjen e burimeve natyrore; Planifikimi i Parqeve Natyrore (P. Rovigatti Uda) etj. 

 

Literatura:  

B.Mustafa,E.Hoxha (2004): Biodiversity and protected areas. Ëus-austria-Univerisiteti i 

Prishtinës. 

Z. Veselaj, B.Mustafa (2007): System of environmental policies. Ëus-austria-Univerisiteti i 

Prishtinës. 

Gyulai (2005): Principles of sustainable development. REC. Zyra në Prishtinë. 

F.Begu (1999): Nature Monuments of Albania. Tirana. 

 

Lënda: Trashëgimia Arkitekturore dhe Artit -   The subject intended to provide basic knoëledge 

of the Kosovo’s cultural Heritage  rich in architectural  and artistic values. The course examines 

the architecture and art in this region starting from the Byzantine period (ëith have mostly 

religious monuments, such as churches and monasteries ), and the  medieval age (Christian 

Orthodox architecture and art,  Islamic  architecture and art). Churches, monasteries, public 

buildings, mosques, bridges, shrines, schools, residential homes ëill be examined. Other special 

attention ëill be devoted to Kosovo’s traditional architecture such as toëer construction ëhich is 

typical, its role in the continuity of life in Kosovo, and the fortifying and housing aspect of it. 

Finally the course ëill examine the period of Modernism expressed in construction and 

ëorkmanship after Second Ëorld Ëar, the role of architecture and modern art presented in 

Kosovo, the advantages and consequences of the modernization in Kosovo.  

Kursi ka për qëllim të sigurojë njohuri themelore të trashëgimisë kulturore të Kosovës të pasur 

në vlerat arkitekturore dhe artistike.Kursi studion arkitekturën dhe artin në këtë rajon duke filluar 

nga periudha bizantine (kemi monumente kryesisht fetare, të tilla si kishat dhe manastiret), dhe 

mosha mesjetare (arkitekturës dhe artit të krishterë ortodoks, arkitekturës dhe artit islam). Do të 

shqyrtohen: kisha, manastiret, ndërtesat publike, xhami, ura, tempujt, shkollat, shtëpitë e banimit. 

Vëmendje të veçantë do ti kushtohet arkitekturës tradicionale të Kosovës të tilla si ndërtimi të 

kullave që është tipik, roli i saj në vazhdimësinë e jetës në Kosovë, dhe aspekti strehimit. Së 

fundi kursi do të shqyrtojë modernizmin e shprehur në mjeshtëri dhe ndërtim pas Luftës së Dytë 

Botërore, rolin e arkitekturës dhe të artit modern të paraqitur në Kosovë, avantazhet dhe pasojat e 

modernizimit në Kosovë. 

 

 



17 
 

Literatura:  

Dečani et l'art byzantin au milieu du XIVe siècle, a cura di V.J. Djurić, Beograd 1989 

C. Ëalter, Art and Ritual of the Byzantine Church (Birmingham Byzantine Series, 1), London 

1982 

E. Carbonell, R. Cassanelli, T. Velmans, Il Rinascimento in Oriente e Occidente 1250-1490 

T. Velmans, Il viaggio dell’icona. Dalle origini alla caduta di Bisanzio, 2009 

J.D.Hoag, Islamic architecture, 1973 

 

 

Lënda: Trashëgimia Etnologjike dhe Shpirtërore- Nocione bashkëkohore të trashëgimisë 

kulturore - historike, etnografike, te prekshme ose e paprekshme - janë të lidhura ngushtë me 

historinë e antropologjisë dhe historinë e institucioneve që kanë gjeneruar përfaqësime dhe 

diskutimet mbi kulturën. Prandaj, ky kurs synon te shtjelloj historinë dhe zhvillimin e praktikave 

etnografike dhe etnologjike si ata kanë qenë të integruar, negociuar, dhe bartur përmes 

institucioneve të trashëgimisë kulturore. Kursi merr një qasje kritike për studimin e trashëgimisë 

dhe është informuar nga teirtë postkoloniale, feministe, dhe teorisë ndërsektoriale. Në veçanti, 

kursi fokusohet në mënyren se si ne kemi lëvizur nga Etnologjia në trashëgimi si një formacion I 

njohurisë dhe praktikës. Sipas deklaratave të shoqatave antropologjike për të drejtat e njeriut " 

këto njohuri nënkuptojnë një angazhim etik për mundësi të barabarta të të gjitha kulturave, 

shoqërive dhe personave për të realizuar këtë kapacitet në identitetet e tyre kulturore dhe jetën 

sociale”.Prandaj trashëgimia bëhet gjithnjë e më e rëndësishme në pohimin dhe negocimin e 

identiteteve të ndryshme që përfshijnë edhe marrëdhëniet e forta në mes të institucioneve që 

përfaqësojnë trashëgiminë, kornizën ligjore dhe transnacionale apo juridike, që synojnë për të 

mbrojtur atë, formacioneve shoqërore dhe politike që informon. Ndër të tjera, temat kryesore që 

gjatë këtij kursi janë: 

Qasjet e trashëgimisë shpirtërore dhe etnologjike; Historia e antropologjisë; Institucionet 

antropologjike; Lidhja antropologji dhe etnografia; Nocioni trashëgimisë; teoritë mbi 

trashëgiminë; Praktikat e trashëgimisë; Trashëgimia dhe identiteti; Përfaqësitë e trashëgimisë.  

 

 

Literatura:  

E.A.Schultz, R.H. Lavenda, Cultural Anthropology, Oxford University Press Canada 2010 

R.H. Robbins, Cultural Anthropology. A problem-based approach, Nelson Education ed. 2007. 

 

Lënda: Menaxhimi strategjik dhe Planifikimi - trajton tema të avancuara me anë të të cilave 

studentëve ju krijohen mundësi të thellojnë njohuritë e tyre në lidhje me problemet komplekse të 

Menaxhimit Strategjik dhe të planifikimit. Menaxhimi Strategjik dhe planifikimi fokusohet në 

mënyrën më të mire në çështjet të cilat ndikojnë në implementimin a strategjisë e cila lidhet me 

ndryshimet organizative dhe kulturore.Kjo lëndë studentëve do të ju ofroj njohuri se si ata të 

udhëheqin kompaninë me qëllim të krijimit të aftësive për komunikim dhe të krijimit të një 

ambient i cili mbështetet në konkurencë dhe në inovacione. Një nga objektivat kryesore të kësaj 

lënde është që studentët të marrin njohuri të mjaftueshme se si të krijojnë avantazhe konkuruese 

për kompaninë e tyre në një ambient biznesor shumë konkurues. Disa nga temat që do të 

trajtohen: Kontrolli i strategjisë,procesi i kontrollit,matja e rezultateve,revizionet 

strategjike,menaxhimi nxitës strategjik; Zbatimi i strategjisë, çfarë duhet bërë? Struktura e 

organizatës; Proceset dhe sjelljet e organizatës; Hartimi i strategjive të organizatës; Kriteret e 



18 
 

vlerësimit të strategjisë, zgjedhja e alternativave strategjike, Strategjitë në nivel biznesi, mjedisi i 

industrise dhe zgjedhja strategjike, Teoria e lojës; Identifikimi i alternativave strategjike, 

Metodat alternative për zhvillimin e strategjisë, Strategjitë që duhet shmangur; Objektivat e 

organizatës, Llojet e strategjive, Strategjitë konkuruese dhe ato me bazë tregun etj.   

Kompetencat dalluese, Avantazhet konkuruese, dinamika e kostos konkuruese. Struktura, kultura 

e organizates, resurset e organizates, SWOT Analiza. Identifikimi i pozicionit strategjik, 

Karakteristikat e vendimeve strategjike, Nivelet e strategjisë etj. 

 

 

Literatura:  

Dr. Vasilika Kume (Strategic Management, Concept theory ,enforcement, third edition, Tirana 

,2010) 

Thorelli, HB (ed)(1977) Strategy + Structure = Performance: The Strategic Planning Imperative 

Bloomington: Indiana University Press. 

Leëis, G (1993) ‘Concepts in strategic management’ in G Leëis, A Morkel & G Hubbard (eds)  

Australian Strategic Management: Concepts, Context and Cases Sydney: Prentice Hall. 

Lënda: Politikat e BE-së në Mbrojtjen e Trashëgimisë Kulturore -    
Kjo lënde fokusohet në përfitimin e njohurive që kanë të bëjnë me: Kompetencat e Institucioneve 

të BE-së për mbrojtje të trashëgimisë kulturore; Ndihmat e BE-së për mirëmbajtjen e trashgimisë 

kulturore; Rregullat dhe udhëzimet më të rëndësishme për mbrojtje të trashigimisë kulturore; 

Aplikimin e këtyre standardeve në shtetet anëtare të BE-së. 

 

Literatura:  

European Cultural Convention, Paris 19.XII.1954 

European Convention on Offences relating to Cultural Property, Delphi 23.VI.1985 

Convention for the Protection of the Architectural Heritage of Europe, Granada 3.X.1985 

European Convention on the Protection of the Archaeological Heritage, London 6.V.1969 

E.A.Schultz, R.H. Lavenda, Cultural Anthropology, Oxford University Press Canada 2010 

R.H. Robbins, Cultural Anthropology. A problem-based approach, Nelson Education ed. 2007. 

 

Course: Legjislacioni pozitiv mbi Turizmin dhe vlerave turistike në Kosovë - Kursi është i 

dizajnuar me qëllim për të kuptuar rolin e legjislacionit të turizmit dhe ndikimin e saj në 

zhvillimin ekonomik dhe social, avantazhet dhe disavantazhet e legjislacionit të turizmit politikat 

dhe masat e institucioneve qeveritare për promovimin e turizmit si dhe mbrojtjen e mjedisit. 

Përveç kësaj, kursi paraqet të kuptuarit në thellësi të vlerave turistike në Kosovë, legjislacioni 

aktual dhe përdorimin efektiv të burimeve. Një analizë kritikë e legjislacionit të turizmit në 

Kosovë dhe propozimet për shkak të rregullimit të tij ligjor bashkëkohor do të bëhet gjithashtu. 

 

Literatura:  

Tenth Radition, Business Law and Regulatory environment, Concepts and Cases, Jmallor & A. 

James Barnes...Mc Graë Hill, Irëin Mc Graë Hill, Boston, Neë York.1998.  

Dr Riza SMAKA, E Drejta Biznesore Dr Riza SMAKA, E Drejta Biznesore Nderkombetare Dr 

Mazllum BARALIU, E Drejta Biznesore, Prishtinë, 2011. 

 

Lënda: Gjeografia e Turizmit dhe Mbrojtjes së Pasurive Natyrore;  -  Ky kurs ofron studentëve 

njohuri për  përdorimin e instrumenteve gjeografike të dobishme për të kuptuar turizmin globale 
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si një dukuri gjeografike, duke u fokusuar në historinë e saj, çështje të ofertës/ kërkesës, llojet 

dhe flukset, infrastrukturave territoriale dhe ndikimet socio-ekonomike, por edhe mjedisit. Pastaj 

do të përqëndrohet në studimet e rasteve dhe shembujve lokale të aplikojnë në praktikë nga qasja 

teorike e shpjeguar. Temat përfshijnë në kursin: 

 

Hyrje në turizëm; Vlerat turistike në nivel global, nivel Evropian, njohuri për objekteve turistike 

të Kosovës, efektet e turizmit; Menaxhimi i turizmit - konceptet dhe parimet, mjetet e 

menaxhimit të turizmit; Eko-turizmit; Hyrje në gjeografinë e turizmit në kontekst ndërkombëtar; 

Interpretimi i modelet të turizmit: alternative dhe të qëndrueshme etj. 

 

Literatura:  

1. Musa Gashi (1988): Bazat e Turizmit. Universiteti i Prishtinës. Prishtinë 

Richards G (2007), Cultural Torusim: Global and local perspectives, NY Hayëorth. 

Shaë, G., Ëilliams A.M (eds.), 2004, Tourism and tourism spaces, Sage, London 

R. Borghi, A. Mariotti, N. Safarzadeh , Tourism and recent heritage, A Handbook, free available 

on:http://evolving-heritage.net/http://evolving-heritage.net/ëp-

content/uploads/2011/10/Handbook-tourisme-et-patrimoine.pdf  

Minca C., Oakes T., Travels in paradox: remapping tourism, Lanham, Md., Rowman & 

Littlefield, 2006. 

Hall C.M., Leë A.A., (eds.), Sustainable tourism: a geographical perspective, Neë York, 

Longman, 1998 

 

Lënda: Konservimi dhe restaurimi i Trashëgimisë Kulturore -   Kursi jep njohuri lidhur me 

problematiken e trashëgimisë kulturore dhe konservimin e saj. Krijon njohuri në këto fusha: 

arkitekturore, urbane, arkeologjike, analyze të karakteristikave të ndërtesave duke përfshire 

prapavijën historike, sistemin konstruktiv, dëtimet, alternativat e planifikimit, konservimi si dhe 

të restaurimit. 

Kursi jep njohuri të thellë në të kuptuarit të trashëgimisë kulturore si vlerë e pëbashkët dhe 

trashëgimin ndërtimore si xhamitë, kishat ortodokse, kishat katolike, arkitekturë vernekulare, 

trajton në mënyrë të barabartë si potenciale të zhvillimit të përgjithshëshëm. Gjatë orëve do të 

propozohet qasjet e ndryshme për diagnozën dhe punën e restaurimi dhe hapat e nevojshëm për 

të arritur një restaurim të mirë. Disa nga temat që do të shjellohen: 

Hyrje në Trashëgimi Kulturore, rëndësia dhe vlerat e tij në mënyrë që të mësojnë teknikat e 

konservimit dhe restaurimit; Përcaktimi i kategorive të trashëgimisë kulturore dhe kuptimin e 

tyre brenda konventave ndërkombëtare; Metodologjia e Konservimi dhe restaurimi i 

trashëgimisë kulturore, dokumentacioni, teknikat e hulumtimit; Analiza SWOT e një rrethi 

historike, në mostër konkrete; Metodologjia për vlerësimin e Trashëgimisë Kulturore,; analiza 

dëme, analiza material; Përcaktimi i materialit që është përdorur për mostrat e konkrete; 

Karakteristikat e materialit bazë, të tilla si druri, guri, gëlqere, etj; Dizajn tradicionale të 

arkitekturës popullore. 

 

Literatura:  

Richmond, Bracker, “Conservation”, Routledge 2012. 

Blaser, W., Wood Houses Form in Rural Architecture. Wept&Co. Verlag Basel 1980.  

CIRIA, Report 111 “Structural Renovation of Traditional Buildings”. CIIA London 1986. 

http://evolving-heritage.net/http:/evolving-heritage.net/wp-content/uploads/2011/10/Handbook-tourisme-et-patrimoine.pdf
http://evolving-heritage.net/http:/evolving-heritage.net/wp-content/uploads/2011/10/Handbook-tourisme-et-patrimoine.pdf
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Standardization for Ëeathering Mapping of Ancient Stone Monuments,' Munhëajae Gwahak 

Gisul, 2008. 

 

 

Lënda: Komunikimi ndërkulturor - This course is designed to provide students ëith the 

fundamental principles and practical skill-sets to understand the diverse cultures particularly for 

inter-lingual and inter-cultural types of communication and experiences which impact on 

intercultural communication in the Cultural Heritage and Tourism Management context. 

Emphasis will be placed on the understanding of linguistic and non-linguistic factors of 

communication and effective types of intercultural communication and its potential application 

as a social interaction. Moreover, students ëill be able to understand the importance of 

communication as a tool that accompanies the individual to life, express in ëriting and orally. 

 

Ky kurs është i dizajnuar që të pajisë studentët me njohuri mbi parimet themelore dhe praktike 

për të kuptuar kulturat e ndryshme në veçanti për llojet e ndër-gjuhësor dhe ndër-kulturore të 

komunikimit dhe përvojat të cilat ndikojnë në komunikimin ndërkulturor që kanë ndikim në 

Trashëgiminë Kulturore dhe Menaxhimin e Turizmit. Theksi do të vendoset në të kuptuarit e 

faktorëve gjuhësore dhe jo-gjuhësore të komunikimi, llojet efektive të komunikimit ndërkulturor 

dhe aplikimin e saj të mundshme si një ndërveprim shoqëror. Për më tepër, nxënësit do të jenë në 

gjendje për të kuptuar rëndësinë e komunikimit si një mjet që e shoqëron jeten e individit në 

jetën, të shprehen me gojë dhe në të shkruar. Temat e përfshira në përmbajtjen e lëndes: 

Faktorët gjuhësor të komunikimit; Kompetenca e komunikimit; Performanca e komunikimit; 

Stili i komunikimit; Teoria e deficitit të komunikimit; Komunikimi dhe informacioni; Monologu 

dialog: Komunikimi i brendshëm etj.  

 

Literatura:  

M.Bachtin,Die Esthetik des Ëortes,Frankfurt,81 

H.M.Gauger,Über Sparche und Stil,Müchen,94 

Ë.H.Veith,Soziolinguistik,2 Auflage,Tübingen,95 

Menschliche Kommunikation..(grup autoresh),Bern,67 

R. Barthes, Die Lust am Text, Frakfurt a. M., 74. 

Ë. Dresler, Einfuhrung in die Textlinguistik, Tubingen,79. 

 

Lënda: Turizmi dhe Zhvillimi Rajonal - Kursi shqyrton rolin e turizmit në ekonomi si dhe 

konceptin dhe përmbajtjen e sistemit të turizmit. Njohja elemente me specifikat e të turizmit dhe 

ndikimi i saj në ekonominë rajonale, Analiza e ndërvartësisë në mes të zhvillimit regjional dhe 

efektet e turizmit dhe roli i kapitalit njerëzor në zhvillimin rajonal dhe turizmit. Për më tepër, ajo 

i drejtohet ndërvartësisë reciproke  të turizmit dhe zhvillimit rajonal, zhvillimit ekonomik, socio-

kulturor dhe mjedisor, zhvillimi i turizmit dhe procesi i globalizimit. Temat që do të përpunohen 

gjatë ligjeratave: 

Faktori ekonomik; Ekonomia e zhvillimit dhe rritjes, Llojet dhe burimet e fondeve, Turizmi, si 

një faktor në zhvillimin e hapësirës (mjedisi), Turizëm dhe zhvillimin rajonal, zhvillimi i turizmit 

dhe proceset e globalizimit; Turizmi në ekonominë kombëtare; Kërkesa Turistike: përkufizimi, 

karakteristikat kryesore, llojet, Oferta Turistike: Nocioni, llojet, karakteristikat, efektet 

ekonomike të turizmit; funksionet e zhvillimit të turizmit. 
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Literatura:  

Souvenirs: The Material Culture of Tourism (University of North London Voices in 

Development Management) by Michael Hitchcock and Ken Teague (Jul 2000) 

ICOMOS International Committee of Cultural Tourism, 1993. Cultural tourism: Tourism at ëorld 

heritage sites: the site manager’s handbook. 2
nd

 ed. Madrid: ËTO. 

 

 

Lënda: Ndërrmarrësia dhe Inovacioni në Turizëm dhe Trashëgimi Kulturore -  

 

Qëllimi kryesor i kursit është që të pais studentët me njohuri teorike dhe praktike se si të 

drejtojnë një biznes. Përmbajtja e lëndës është e përqëndruar në të kuptuarit e sipërmarrjes, 

koncepti i BVM-ve, roli dinamik i biznesit të vogël, format e pronësisë, si të fillojë një biznes të 

ri, vlerësimi i mundësive për bizneset, financimi i NVM-ve, rëndësia e planit të biznesit, 

planifikimin strategjik dhe operativ për një të rejat biznesit, menaxhimin e rrezikut, strategjitë e 

daljes, aktivitetet drejtuese, menaxhimin e risive dhe ndryshimet, mundësitë për biznes dhe kyçe 

vendim-marrëja në fushat e biznesit. Kursi përfshin këto tema kryesore: 

Ndërmarrësia; Fryma e Ndërmarrësisë; Rast studimi: Cameron Herold: të rrisë fëmijët të jenë 

sipërmarrësit; Konceptet: Cka është ndërmarrësia, Kush është ndërmarrës; Rast studimi:? 

Historiku / Karakteristikat e sipërmarrësit, Ndjenja sipërmarrëse, sjellja ndërmarrës, Ndërrmarrsi 

i suksesshëm; Vlerësimi i mundësive për bizneset etj. 

 

Literatura:  

Dr.Emeric Solymossy, Dr.Safet Merovci, ”NDËRMARRËSIA”, Universiteti i Prishtinës, 

Fkulteti Ekonomik. 

Djuro HORVAT,Zeljko Tinter-“NDERMARRESIA”,Kolegji Universitar “VIKTORIA 

&Instituti i Hulumtimeve shkencore, Prishtine , 2008. 

Rob Yeung, “The rules of Entrepreneurship”, 2007. 

 

Lënda: Planifikimi dhe Menaxhimi i Trashëgimisë Kulturore - Ky kurs synon të hetojë 

kuptimin dhe përmbajtjen e rëndësisë së trashëgimisë kulturore. Objektivi kryesor i saj është të 

sigurojë kornizë teorike për të shqyrtuar çështje të ndryshme të vlerësimit, legjislacionin, 

qëndrueshmërinë socio-ekonomike, ndikimet dhe komunikimi me qëllim nxitjen e përgjegjësisë 

globale dhe të paraqesin qasje hetimore për të menaxhuar  trashëgiminë kulturore. Kursi ofron 

studentëve njohuri dhe aftësitë të nevojshme për zhvillimin e metodave të planifikimit të 

menaxhimit dhe menaxhimin e burimeve të trashëgimisë kulturore. Më konkretisht, temat që 

përfshihen gjatë këtij kursi: Një pasqyrë e termave kryesore dhe politikat e trashëgimisë 

kulturore; Menaxhimi i trashëgimisë kulturore; Analiza, prezantimi dhe diskutimi i - 

"Rekomandimi i Komitetit të Ministrave për shtetet anëtare mbi promovimin e turizmit për të 

nxitur trashëgiminë kulturore si një sektor të zhvillimit të qëndrueshëm" , Këshilli i Evropës, 

janar, 2003, Inter-sektoriale: politika kulturës, Turizmit, ekonomi, dhe sipërmarrjen përmes 

projekteve të turizmit kulturor; Komponentet e trashëgimisë kolektive; Roli bashkëkohore e 

trashëgimisë materiale dhe jo-materiale; Promovimi i trashëgimisë kulturore; qasjet integruar në 

trashëgiminë kulturore në kërkimin dhe menaxhimin e pronave kulturore si një vend modern 

argëtuese dhe simbolet urbane, në kërkim për një identitet të Evropës Juglindore kulturore; 



22 
 

mjetet kryesore drejtuese mbi trashëgiminë kulturore, Menaxhimi dhe zhvillimi strategjik i ndër-

kulturore projekteve. 

Literatura: 

Conservation of Cultural Heritage Management (Lectures ëithout authorship)  

Feilden, Bernard M., and Jukka Jokilehto. Management Guidelines for Ëorld Cultural  

Heritage Sites. 2nd ed. Rome: ICCROM, 1998 

Blaser, Ë., Ëood Houses Form in Rural Architecture. Ëept&Co. Verlag Basel 1980.  

CIRIA, Report 111 “Structural Renovation of Traditional Buildings”. CIIA London 1986. 

Garrod, B. and A. Fyall. “Managing Heritage Tourism’. Annals of tourism research. 27, no.3 

(2000) 

 

 

Lënda: Teknologjitë në turizëm dhe Trashëgimi Kulturore -    
 

Kursi do të fokusohet në zhvillimin e teknologjive të reja për Turizëm dhe Trashëgimi Kulturore 

duke përfshirë teknologjitë e bashkëpunuese internetin (Web 2.0), teknologjive mobile pasi ato 

janë një pasuri me rëndësi të konsiderueshme, si në përmirësimin e cilësisë së turizmit dhe 

përvoja kulturore të ofruara nga operatorët individualë, gjithashtu edhe për të lehtësuar 

bashkëpunimin dhe grumbullimin efektiv të operatorëve publikë dhe privatë të Turizmit dhe 

Trashëgimisë kulturore në rrjetin e ndërmarrjeve. Temat që do të shpjegohetn gjatë ligjëratave 

dhe ushtrimeve të këtij kursi:Teknologjitë e reja për Turizem dhe Trashëgimi Kulturore: Përvojat 

turistike, Technologjite e reja për rrjeti n e ndërmarrjeve; konceptet bazë të WEB 2.0; Baza e të 

dhënave , GIS dhe mjete të tjera për menaxhimin e trashëgimisë kulturore; rikonstruksione 3D 

grafika digjitale; Shtypi elektronik dhe publikime . M. Moderato Uda. 
 

Literature:  

Handbook of Research on Technologies and Cultural Heritage: Applications and Environments, 

Georgios Styliaras, Dimitrios Koukopoulos, Fotis Lazarinis 

Tourism and Information Technologies: Past, Present, and Future,  Dimitrios Buhalis 

Information Technology and Tourism: a Research Agenda,”  Andreë J.Freë 

 

Lënda: Historia e Civilizimit të Ballkanit -   Kursi synon eksplorimin e dinamikës historike dhe 

modelet në historinë e Ballkanit me fokus të veçantë në historinë moderne dhe bashkëkohore si 

dhe poziten e Ballkanit si një udhëkryq i identiteteve. Pas përfundimit të këtij kursi studentët do 

fitojnë aftësinë për të kuptuar modelet kryesore historike në Ballkan, të mbledhë të dhëna 

historike, pergaditja e punimeve shkencore në lidhje me historinë e Ballkanit, të kuptojnë 

marrëdhëniet historike ndermjet Ballkanit Lindor dhe Jug-Lindor. Përveç kësaj, këto tema do të  

shtjellohen: Gjeografia dhe gjeografia etnike e Ballkanit në 1500; Historiku Osman; Revolucioni 

serb, Revolucioni Grek; Autonoma shtetit Serb; Mbretëria Greke; Perandoria Osmane për 1876 

etj. 

Literature:  

Banac, Ivo (1984), The National Question in Yugoslavia: Origins, History, Politics. Ithaca, 

N.Y.: Cornell University Press. 

Charles and Barbara Jelavich, The Establishment of the Balkan National States, 1804- 
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1920, University of Ëashington Press 1993, United States of America. 

 

Lënda: Një Pasqyrë e Trashëgimisë Kulturore në Kosovë -   Kursi i trashëgimisë kulturore të 

Kosovës është projektuar për t'iu përgjigjur nevojave të nxënësve si të mbrojnë elementet të 

rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe të paraqesë një përfaqësim etike të trashëgimisë së 

Kosovës. Mëso kapelë për të mbrojtur dhe promovuar trashëgiminë e saj kulturore, të kombinuar 

me përpjekjet e tyre kombëtare dhe ndërkombëtare. Trashëgimia kulturore është konsideruar të 

jap një kontribut të rëndësishëm në ekonomitë kombëtare. Për më tepër, duke u vendosur 

ndërmjet udhëkryqit të Evropës  dhe Azisë, që u  pushtuan nga perandori të ndryshme të tilla si 

Romë, Bizantit, dhe Perandorisë Osmane. Kosova ka trashëguar një diversitet të bollshem në 

trashëgiminë kulturore, duke ofruar një mundësi ideale për turizmin kulturor.Qëllimi i këtij kursi 

është për të siguruar studentët me njohuritë për të ruajtur dhe të paraqesë trashëgiminë e 

Kosovës. Kursi përmban tema si në vijim: 

Kuptimi I vlerave të Trashëgimisë Kulturore të Kosovës; Interpretimi i trashëgimisë së Kosovës, 

për menaxhimin e trashëgimisë natyrore të Kosovës; Menaxhimi trashëgimisë Kulturore të 

Kosovës; Greke dhe ndikimi romak në trashëgiminë e Kosovës; ndikimi Bizantin dhe osman në 

trashëgiminë e Kosovës, Menaxhimi Muzeve në Kosovë-sfidat dhe mundësitë; Sfidat dhe 

perspektivat e trashëgimisë në çështjet e shekullit të 21 në ruajtjen e trashëgimisë kulturore; 

Promovimi i turizmit kulturor në trashëgiminë e Kosovës; perspektivat kritike ndaj trashëgimisë 

kulturore të Kosovës; udhëtim në terren rreth Kosovës. 

 

Literature: Përshkak të përmbajtjes specifike të lëndës, ka mungesë të literatures.  Megjithate, 

studentët do të pranojnë në formë elektronike material t e nevojshme në lidhje me Trashëgiminë 

Kulturore të Kosovs.  

 

Tema e Master-it -    

Në kuadër të Programit Master të "Trashëgimisë Kulturore dhe menaxhimin e turizmit" çdo 

student ka në mënyrë të pavaruar duhet të shkruaj temen e Master-it në fushën e tij / saj të 

zgjedhur "specializimit". Kjo tezë duhet të jetë rreth 80 faqe dhe sipas rregullave të punimeve 

shkencore. Teza Master-it do të vlerësohet me 20 ECTS kredi. 

Tema e tezës së Master-it caktohet për studentin nga ana e lektorit, ose ajo mund të jetë një 

propozim nga studenti që duhet të miratohet nga mentori të tezës, në kuadër të të cilës  studenti 

përkatës dëshiron të shkruaj tezën e tij / saj.  

Gjatë mentorimit të tezave të magjistraturave, studentët duhet të jetë në kontakt me mentorin 

gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të punimit. 

Studentët mund të paraqesin teza 30 ditë pas provimit përfundimtar. Prezantimi i tezave të 

magjistraturave është publike. 

7. Stafi Akademik 

 

Stafi akademik i angazhuar në këtë program përbëhet nga profesorë vendorë dhe ndërkombëtar. 

Shumica e stafit ndërkombëtar vjen nga universitetet partnere të projektit, të angazhuar në 

program si ligjerues mysafirë. Të gjithë partnered ndërkombëtar kanë eksperiencë të madhe në 
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trashigimi kulturore dhe menaxhim të turizmit. Në vijim ju paraqesim listen e stafit të angazhuar. 

Për më shumë informata ju lutem referohuni në Cv-të të bashkangjitur raportit. 

Stafi vendor: 

o Shafi Gashi; 

o Edi Shukriu; 

o Nexhat Muhaxheri; 

o Gani Gjini; 

o Bashkim Zahiti; 

o Behxhet Mustafa; 

o Edi Shukriu; 

o Valon Germizaj; 

o Drita Statovci; 

o Shpresa Siqevca; 

o Behxhet Brajshori; 

o Enver Sopjani; 

o Riza Smakaj; 

o Florim Jusufi; 

o Bahtije Gerbeshi; 

o Bekim Ceko; 

o Xheladin Zymberaj; 

o Partizan Shuperka; 

o Safet Merovci; 

o Ermir Rogova; 

o Nuri Behxheti  
 

Stafi ndërkombëtar: 

o Marco Moderato (Ud’A); 

o Eva Subias Pascual (ICAC); 

o Kujtim Elezi; 

o Sara Santoro (Ud’A); 

o Apolon Bace (IMK); 

o Mariani (UNIBO);  

o Arjeta Troshani (USH); 

o Pietro Rovigatti (Ud’A); 

o Apolon Bace (IMK); 

o Alessandro Tomei (Ud’A); 

o But Dedaj (WUS Kosova); 

o Alessia Mariotti (UNIBO); 

o Claudio Varagnoli (Ud’A); 

o Edlira Caushi (IMK); 

o Eva Subias Pacual (ICAC); 

o Marrone (Ud’A); 

o Massimo Bianchi (UNIBO); 

o Mele (SVIMAP); 
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o Afrim Hoti (UAMD); 

o Eda Trebicka; 

 

8. Hulumtimi 

 

Në kuadër të Programit Master të "Trashëgimisë Kulturore dhe menaxhimin e turizmit" çdo 

student ka në mënyrë të pavaruar duhet të shkruaj temen e Master-it në fushën e tij / saj të 

zgjedhur "specializimit". Kjo tezë duhet të jetë rreth 80 faqe dhe sipas rregullave të punimeve 

shkencore.  

Tema e tezës së Master-it caktohet për studentin nga ana e lektorit, ose ajo mund të jetë një 

propozim nga studenti që duhet të miratohet nga mentori të tezës, në kuadër të të cilës  studenti 

përkatës dëshiron të shkruaj tezën e tij / saj.  

Gjatë mentorimit të tezave të magjistraturave, studentët duhet të jetë në kontakt me mentorin 

gjatë gjithë periudhës së zhvillimit të punimit. 

Do të organizohen disa vizita studimore në universitete partnere te projektit, ku studentët do të 

marrin pjesë në puntori dhe smeinare të ndryshme, si dhe të punojnë bashkë me student 

ndërkombëtar në projekte të caktuara. 

 

9. Sigurimi i cilësisë 

 

 

Sigurimit të cilësisë së programit Master do të garantohet dhe rishikohet perms këtyre mjeteve:  

 

Partneriteti me Universitete Evropiane –  

 Programi Master pasi është zhvilluar në kuadër të projektit TEMPUS:  “Network for Post 

Graduate Masters in Cultural Heritage and Tourism Management in Balkan Countries” 

(517471-TEMPUS-1-2011-1-ITTEMPUS-JPCR), të gjithë partnered e BE-së kanë qenë 

të përfshirë direkt dhe kanë kontribuar shumë në zhvillimin e programit Master. Për më 

tepër, ata do të përfshihen vazhdimisht në implementimin e programit në forma të 

ndryshme: duke ofruar lektorë për mësimdhënie, rishikimin dhe monitorimin e tyre etj. 

Përvoja dhe ekspertiza, serioziteti dhe angazhimi do të jetë garanci për sigurimin e 

cilësisë së programit Master. 

 

Bashkë-mesimdhënia – every course of the MA Program ëill be taught by professors 

ëho are regular staff of the University of Prizren in co-teaching ëith lecturers form the 

Project partners – EU Universities and other partners (refer to the curricula of the MA 

program for details). Besides, syllabi of courses ëere developed in close cooperation 

betëeen lecturers from University of Prizren and EU partners. This ëill guarantee the 

teaching methodology, evaluation methodology and reading materials to be in 

compliance ëith the latest EU standards.   
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Cdo kurs i Programit të Master do të jenë të ligjërohet nga profesorët të cilët janë stafi i 

rregulltë i Universitetit të Prizrenit në bashkëpunim me pedagogë nga institucionet e 

partnerëve të projektit. Universitetet në BE dhe partnerë të tjerë (i referohen kurrikulat e 

programit Master për detaje). Përveç kësaj, syllabuset e kurseve janë zhvilluar në 

bashkëpunim të ngushte nga Universiteti i Prizrenit dhe partnered Europian. Kjo do të 

garantojë metodologjinë e mësimdhënies, metodologjinë e vlerësimit dhe materialet e 

leximit që të jetë në përputhje me  standardet e fundit të Bashkimit Evropian. 

 

 Vlerësimi i Studentëve – pyetësorë për studentët janë zhvilluar nga partnerët e projektit 

(i koordinuar nga WUS Kosova). Pas përfundimit të secilit kurs do t'u shpërndahen të 

gjithë nxënësive që ndjekin kursin. Kështu, ata do të kenë mundësi për të vlerësuar 

profesorët per punën e tyre në lidhje me cilësinë e mësimdhënies: (mësimdhënies dhe 

metodologjitë e vlerësimit etj). Rezultatet e këtij hulumtimi do të analizohen dhe t'i jepet 

profesorëve përkatëse. Pra, ata do të kenë mundësi për të parë ku janë elementet e dobëta 

dhe më të forta, në këtë mënyre ata mund të përmirësohen në të ardhmen. Ky mjet do të 

shërbejë si mekanizëm i kontrollit të cilës që gjithashtu do të kontribuoj për të rritur 

performancën e mësimdhënies dhe, natyrisht, për të garantuar sigurimin e cilësisë së 

programit MA. 

 Pyetësorët për mësimdhënës – questionnaires ëill be developed for lecturers also. 

Through this, they ëill have the opportunity to asses and evaluate the infrastructure 

offered by the University, transparency and the effectiveness of the administration of 

University and the overall organization of the program. Results of the survey ëill be 

calculated and ëill be presented to the University management, so they can improve their 

services in the administration. 

 Pyetësorët do të zhvillohen për profesorët gjithashtu. Përmes kësaj, ata do të kenë 

mundësi për të vlerësuar infrastrukturën e ofruar nga Universiteti, transparencën dhe 

efektivitetin e administratës së Universitetit dhe organizimin e përgjithshëm të programit. 

Rezultatet e anketës do të analizohen dhe do të paraqiten në menaxhimentin e 

Universitetit, në mënyrë që ata të mund të përmirësojnë shërbimet e tyre në administrate 

në të ardhmen. 

 Vizitat e Monitorimit: - Partners of the TEMPUS project (ËUS Kosova & SVIMAP 

Netëork Association), ëho are engaged directly in the implementation of the MA program 

as ëell, ëill conduct a monitoring visit at University of Prizren ëith the aim of scanning 

the implementation process; ëhere are the obstacles (if there are); hoë to overcome them 

etc. During these visits the monitoring team ëill have meeting ëith: academic staff, 

administrative staff, coordinators and students. 

 Partnerët e projektit TEMPUS (WUS Kosova & SVIMAP Network Association), të cilët 

janë të angazhuar drejtpërdrejt në zbatimin e programit të MA, gjithashtu do të zhvillojnë 

një vizitë monitoruese në Universitetin e Prizrenit me qëllimin e skanimit gjendjes dhe të 

procesit të implementimit; ku janë pengesat (nëse ka); si të tejkalohen ato pengesa etc. 

Gjatë këtyre vizitave ekipi monitorues do të takohet me: stafin akademik, stafin 

administrativ, koordinatorë dhe studentët. 
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10. Studentët 

 

Duke marrë parasysh se ky është viti i parë, medojmë se 25-30 studentë mjaftojnë për të filluar. 

Kjo nuk do të thotë se në vitin në vijim ky numër nuk do të ngritet. Të gjithë studentët të cilët 

kanë të kryer studimet bazë – Bachelor në drejtimet: Histori, Etnologji, Arkitekturë, Ekonomi, 

Gjeografi, Art, Edukim, Filologji dhe Juridik kanë të drejtë të aplikojnë për të qenë pjesë të 

programit. 

 

 

11. Financimi 

 

 

Programi Master është projekt që do të financohet në tërësi nga TEMPUS-i. Stafi akademik, 

furnizimi me paisje të nevojshme, vizita studimore dhe gjëra tjera të nevojshme për mbarvajtje të 

programit do të mbulohen nga projekti. Në mënyrë për të treguar qëndrueshmëri financiare më 

posht do tju prezentojmë planin buxhetor të Universitetit pp eriudhën 2012-2015. 

 

- Plani i buxhetit  dhe mënyra e  financimit të UPz (2012-2015) 

- Buxheti për vitin 2012 

Nr: Kategori buxhetore: 
Numri I të 

punësuarve 

Buxheti I 

aprovuar 

1.  Paga dhe Mëditje 95 928,184.00 

2.  Mallra dhe Shërbime 
 

1,131,203.00 

3.  Shpenzimet Komunale  
 

170,000.00 

4.  Të hyra vetjake 
 

200,000.00 

5.  
Subvencione dhe 

Transfere  
0.00 

6.  Shpenzimet kapitale  
  

7.  Gjithsej: 
 

800,000.00 

8.  
 

Total 3,029,387.00 

Buxheti  2013-2015 

 
Kategoria buxhetore: 

 
Viti akademik:   

Nr: Numri i punëtorëve 2013 2014 2015 

1 Paga dhe Mëditje  115  125  140 

2 Mallra dhe Shërbime 1,123,591.00 1,221,000.00 1,368,000.00 

3 Shpenzimet Komunale  1,187,763.00 1,244,323.00 1,306,539.00 

4 Shpenzimet kapitale  170,000.00 187,000.00 187,000.00 

5 Gjithsej: 1,500,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00 

  Totali: 3,981,354.00 4,652,323.00 4,861,539.00 
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Burimet e financimit  2013-2015 

   

 Viti 

akademik 
  

Nr: Burimi: 2013 2014 2015 

1 Buxheti i Konsoliduar i Kosovës 3,631,354.00 4,302,323.00 4,461,539.00 

2 Subvencione 150,000.00 150,000.00 150,000.00 

2 Të hyrat vetjake 200,000.00 200,000.00 250,000.00 

  Gjithsej:: 3,981,354.00 4,652,323.00 4,861,539.00 

 

Arsyetim: 

Viti akademik 2012 

Për vitin akademik 2012 është aprovuar buxheti në shumë prej 3,029,387.00 Euro. Ky 

buxhet në tërësi do të financohet  nga Buxheti i Konsoliduar i Kosovës (BKK). 

Numri i punëtorëve i paraparë me buxhet është 95 dhe shuma e paraparë për paga të tyre 

është 928,184.00 Euro (31% e buxhetit të tërësishëm). 

Për kategorinë ekonomike “mallra dhe shërbime” janë paraparë 1,131,203.00 Euro, ose 

37% e buxhetit të përgjithshëm. 

Për investime kapitale janë paraparë  800,000.00 Euro, ose 26% e buxhetit të 

përgjithshëm. 

Të gjitha kategoritë e mësipërme janë paraparë që të financohen nga BKK. 

Nuk është planifikuar të shpenzohen 200,000.00 Euro të hyra vetjake. 

Plani i financimit për vitet akademike  2013-2015 

BURIMET E PLANIFIKUARA TË FINANCIMIT 

Në vitin akademik 2013 planifikohet që burimet e fondeve të jenë 3,981,354.00 Euro, 

gjegjësisht të rriten për 30%. Nga këto burime 3,631,354.00 Euro planifikohet të financohen nga 

BKK (91% e burimeve të tërësishme), 150,000.00 Euro nga subvencione të ndryshme (4% e 

burimeve të tërësishme) dhe 200,000.00 Euro nga të hyrat vetjake (5% e burimeve). 

Në vitin akademik 2014 buxheti i planifikuar prej  4,652,323.00 Euro do të financohet 

92,5% nga BKK, 3% nga subvencione dhe 5,4% nga të hyrat vetjake. 
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Në vitin akademik 2015 buxheti i planifikuar prej 4,861,539.00 Euro do të financohet  

92% nga BKK, 3% nga subvencione të ndryshme dhe 5% nga të hyrat vetjake. 

 

PLANI I SHPENZIMIT  TË BUXHETIT  

Numri i punëtorëve dhe pagat e tyre 

Në vitin akademik 2013 është planifikuar që numri i personelit të shtohet për 21% në 

krahasim me vitin 2012 (20 punëtorë të rinj), ndërsa buxheti i planifikuar për paga dhe mëditje të 

atij personeli  të jetë 1,123,591.00 Euro. Ky buxhet  planifikohet  të jetë më i madh se sa në vitin 

2012 për, poashtu, 21%. 

Në vitin akademik 2014 numri i punëtorëve planifikohet të jetë  125 dhe buxheti për 

paga të tyre 1,221,000.00 Euro. 

Në vitin akademik 2015, numri i planifikuar i punëtorëve është 140 dhe  buxheti për 

pagat e tyre 1,368,000.00 Euro. 

Shënim: Rritja e numrit të punëtorëve bëhet për shkak se në UPZ do të shtohet 

vazhdimisht numri i studentëve me formimin e viteve të ardhme të studimeve dhe me 

bashkëngjitjen e studentëve nga Fakulteti i edukimit. 

Mallra dhe shërbime 

Për vitin akademik 2013 planifikohet të shpenzohen 1,187,763.00 Euro fonde për mallra 

dhe shërbime. Ky buxhet planifikohet të jetë më i madh se sa në vitin  2012 për 5%. 

Për vitin akademik 2014 planifikohet të shpenzohen 1,244,323.00 Euro (5% më shumë 

se sa në vitin paraprak) dhe për vitin 2015- 1,306,539.00 Euro (poashtu 5% më shumë se sa në 

vitin paraprak). 

Shpenzimet komunale 

Në vitin akademik 2013 nuk planifikohet të rriten kërkesat buxhetore për këtë kategori 

ekonomike (mbesin 170,000.00 Euro, sa edhe me 2012), ndërsa në vitet akademike 2014 dhe 

2015 planifikohet që këto shpenzime të rriten për 10%, përkatësisht nga 187,000.00 çdo vit. 

Investime kapitale 

Për këtë kategori ekonomike në vitin 2013 planifikohet të shpenzohen 1,500,000.00 

Euro, që është më shumë se  sa në vitin paraprak për 87.5%, ndërsa në vitin 2014 dhe 2015 

planifikohet të shpenzohen nga 2,000,000.00 Euro çdo vit. 
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12. Infrastruktura 

Brenda kampusit të Universitetit të Prizrenit ndodhen tre objekte të ndërtuara në vitet e 70,  me 

arkitekture të veçantë dhe konstruksion të fortë. Në  vitin 2009 Ministria e Arsimit Shkencës dhe 

Teknologjisë ka bërë projektet për renovimin e këtyre objekteve që janë realizuar në vitin që po e 

lëmë pas. 

Hapësirat për zhvillimin e studimeve gjatë vitit akademikë 2011/2012 janë dyfishuar me fillimin 

e shfrytëzimit të objektit të renovuar. Në shfrytëzim  për momentin i kemi dy objekte 

universitare me sipërfaqe totale 8500 m2, qe shfrytëzohen  nga afër 4800 studentë (përfshirë 

Fakultetin e Edukimit).  

Gjatë vitit 2011/12 janë realizuar një sërë projektesh që kanë ndikuar drejtpërdrejtë në rritjen e 

kualitetit të studimeve. Në gusht të vitit 2011 filloi renovimi i objektit të Ish Shkollës së Mesme 

Ekonomike me etazhitet B+P+2 dhe siperafqe S=3500m2. I njëjti hyri në funksion me fillimin e 

vitit akademik 2011/12, i renovuar me standarde europjane. Këtu përfshihet edhe renovimi i 

infrastrukturës jashtë universitetit: oborri, ndriqimi, hapësirat e parqet rreth kampusit, etj.  

Aparatura dhe biblioteka 

Bibloteka është rregulluar me Inventar dhe është furnizuar me afër 1000 tekste te reja  për 

studentët në të gjitha lëmitë profesionale. Librat janë porositur në konsultim paraprak me dekanët 

e drejtimeve si dhe me ligjeruesit e lëndëve. Biblioteka e UPZ-së është anëtare e Asociacionit 

Elektronik të Librarive në Kosovë dhe kështu anëtare e EIFEL (Injforrmatat Elektronike për 

Libraritë) kjo e arritur është bërë në bashkëpunim me higher-KOS. 

Në objektin e parë Fakulteti i Edukimit me etazhitet B+S+P+1 dhe sipërfaqe S=500u0 m2, janë 

rregulluar tre kabinetet e Informatikës dhe janë pajisur me të gjitha mjetet teknike (kompjuter, 

projektor për mbajtjen e ligjeratave dhe gjithqka tjetër e nevojshme për mbarëvajtjen e mësimit 

në një nivel të lartë). 

Të  dy objektet e Universitetit të Prizrenit janë furnizuar me Inventar: sallat e mësimit,  zyret për 

stafn administrativ, është rregulluar salla e konferencave dhe salla për takime të profesorëve. 

Në koridoret e  dy objekteve të Universitetit janë vendosur monitorët për informim kualitativ të 

studenteve. Brenda dhe jashtë hapësirave Universitare  janë vendosur kamerat në mënyrë që të 

sigurohet si objekti ashtu edhe mbarëvajtja e mësimit. Në objektin e dytë të Ish Shkollë së 

Mesme Ekonomike  ne çdo sallë mësimi janë vendosur zërimet dhe projektorët për mbajtjen e 

ligjëratave. 
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Planet për zgjerimin e hapësirave në Universitetin e Prizrenit 

Për kompletimin e Infrastrukturës ndërtimore drejtë një kampusi universitar modern që 

do t’i kopletojë nevojat e universitetit për tre vitet e ardhshme,  projektet do të vazhdojnë edhe në 

vitet e ardhshme. Objekti i tretë brenda kampusit është rikonstruktuar. Ish Salla e Edukatës 

Fizike së bashku me hapësirat tjera  përcjellëse do  të adaptohet në amfiteatër dhe hapësirat tjera 

për zyrë të dekanatit. Këtë rinovim e ka bërë Tika (Organizatë Qeveritare Turke) në 

bashkëpunim me Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë. Në ndërtim e sipër është një 

aneks  i ri  me etazhitet P+3 dhe siperafqe, S=2000 m2 në lokacionin e universitetit. Në këtë 

mënyrë Universiteti do ta zgjidh problemin e hapsirës për tre vitet e ardhshme.  

 

13. Rekomandimet e ekspertëve dhe hapat e ndërmarra nga Universiteti 

 

1. Programi duhet të jetë plotësisht i përgatitur dhe mirë i strukturuar. Pesha e 

humane duhet të rritet dhe ata duhet të jenë të zgjedhura në mënyrë sa më të 

përshtatshme. 

 

 Bazuar në raportin e ekspertëve të AAK-së `dhe rekomandimeve të tyre për Universitetin 

e Prizrenit, Grant mbajtësin, Universiteti i Prizrenit në bashkëpunim të ngushtë me WUS 

Kosovën dhe partnerët e projektit  nga BE, me programin e rishikuar Master dhe përgatitjet, duke 

marrë parasysh kryesisht rekomandimet e ekspertëve`, ndërkombëtare dhe standardet e BE-së 

Universitetet përvojat më të mira, ka bërë ndryshime të rëndësishme strukturore në program. 

Disa nga lëndët janë shkrirë në të tjeraa, disa janë hequr, disa janë shtuar si lëndë të reja, 

gjithmonë duke pasur parasysh programin e rezultateve të mësimit për studentët pas përfundimit 

të programit. Më konkretisht, lëndët  janë shkrirë si një lëndë, duke përfshirë module nga tjetër  

lënde psh. Koncepti dhe Metodologjia për Trashëgimi Kulturore u shkri  në lëndët: Hyrje në 

Trashëgimi Kulturor Legjislacionit pozitiv mbi Turizmin dhe vlerave turistike në Kosovë duke  

përmbajtur module nga të dy lëndët. 

Për më tepër, lënda: Një pasqyrë e Trashëgimisë Kulturore në Kosovë është shtuar si një 

lëndë e re, në të njëjtën kohë lënda: Trashëgimia arkitektonike dhe Arti është shndërruar  atë të 

obligueshme duke shtuar module të reja që rrit ngarkesën e punës të barabartë me 7 ECTS. 

Përveç kësaj, vlerat e trashëgimisë arkitektonike në Kosovë, në një perspektivë shumë kulturore 

do të përpunohen në kurset e tilla si: Hyrje në Trashëgiminë Kulturore, Trashëgiminë 

arkitektonike dhe Art, Historia e qytetërimit të Ballkanit, një përmbledhje e Trashëgimisë 

Kulturore në Kosovë, një vëmendje e veçantë i është kushtuar për trashëgiminë e krishterë, 

ortodokse dhe islame, në teori ashtu edhe në praktikë nga vizitave të parapara në monumentet që 

i takojnë një trashëgimisë ortodokse serbe dhe trashëgimisë kulturore islame. Për shkak të kësaj 

strukture programore dhe lëndëve të shtuara e të  paraqitura më lart, shkencat shoqërore janë më 

dallueshme. Si një rezultat ekonomik, studimet mjedisore dhe humane janë të balancuara edhe në 
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krahasim me strukturën e mëparshme të programit të studimit që të çojnë në një përfundim edhe 

të objektivave të programit të studimit. Për më shumë detaje në lidhje me përmbajtjen e kursit, ju 

lutem referojuni  programeve mësimore , të cilat janë të shqyrtuara / zhvilluar në bashkëpunim të 

ngushtë me UPz profesorët dhe partnerët e BE-së të përfshirë gjithashtu edhe lektorëve të ftuar, 

Një tjetër kontribut i rëndësishëm mund të përfaqësohet me  angazhim të fortë nga 

partnerët e projektit Tempus në mbështetjen e zhvillimin e kurrikulave dhe ngritja e kapaciteteve 

të stafit të UPz të tilla si: 

 Universiteti i Chieti-Pescara (Uda) në të njëjtën kohë është edhe Grant mbajtës i 

projektit Tempus për programin Master  të cilit i takon, i mbështetur në zhvillimin 

e programit Master, zhvillimin e kurikulave, të mbështetur procesin e akreditimit, 

udhëtime trajnimi të mësuesve, fton profesorët e UPz për të marrë pjesë në 

konferenca të ndryshme ndërkombëtare, në publikimin e dokumenteve shkencore, 

etj Përveç kësaj, disa mësimdhënës  të universitetit do të përfshihen në 

bashkëpunim mësimdhënie-në kurse të ndryshme të programit Master, dhe më 

konkretisht: 

 • Hyrje në trashëgiminë kulturore: dr. M. Moderato 

• Trashëgimia arkeologjike - prof. S. Santoro 

• Trashëgimia arkitektonike dhe artistike - prof. A. Tomei 

• Konservimi dhe restaurimi - prof. C. Varagnoli 

• Burimet Natyrore dhe Planifikimit Hapësinor - Prof P. Rovigatti 

• Teknologjitë në Turizëm dhe Trashëgimi kulturore - dr. M. Moderato 

- Universiteti nga Shqipëria "Aleksandër Moisiu”, jep kontribut në rishikimin e 

kurrikulave dhe përditësimin bazuar në nevojat e tregut të punës, përpunimi i raportit me titull:" 

Anketa për Kurrikula ekzistente në fushën e Trashëgimisë Kulturore dhe Turizmit në 

Institucionet e Arsimit të Lartë në Shqipëri ". Ky raport ka shërbyer si referencë për hartimin e 

kurrikulave të programit Master. Grup që ka elaboruar kurrikulat e reja mund të ketë një pasqyrë 

të përgjithshme të asaj që është në ofertën aktuale në tregun arsimor në fushën e turizmit kulturor 

në Shqipëri. Stafi gjithashtu do të jenë i përfshirë në procesin mësimor për lëndën: Historia e 

Ballkanit - prof. A. Hoti. 

-Instituti I  Catalad’Arquelogia Classica, Tarragona – Spanjë, Këshillat Akademike 

në zhvillimin e kurrikulave të trajnimit dhe bashkëpunimit gjatë zbatimit të Programit MA. Më e 

rëndësishme është që institucioni do të fokusohet në mbështetjen e botimeve, e cila mungon në 

Kosovë, si dhe të kontribuojnë në bashkëpunim mësimdhënies-me stafin akademik.- Antiquity 

of Southeastern Europe Research Center, University of Warsaw, Poland, Mbështetje me 

botime të dokumenteve shkencore, vizitave studimore nikoqire e stafit akademik, trajnimin e 

mësimdhënësve, bashkë-mësim në: Historia e Ballkanit - prof. P. Dyczek.- 

Fakulteti Ekonomik nga  Shkodra, Universiteti Luigj Gurakuqi, Shqipëri, ofron 

ekspertizën e saj me stafin në Turizëm dhe lëndët Ekonomisë mbi fillimin e Programit Master 

Trashëgimisë Kulturore. I tërë  stafi ynë do të jetë më shumë se i gatshëm për të mësuar praktikat 

më të mira për zhvillimin e turizmit në pjesën veriore të Shqipërisë, me fokus më shumë në 
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zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm dhe Turizmit në veçanti kulturore. Ndajnë përvojat e 

programit Master ekzistuese në të njëjtën fushë të studimit, bashkë mësim-në temën: Menaxhimi 

i Turizmit, A. Troshani.-  

SVIMAP Network është një shoqatë në Itali, Përfshirja në zhvillimin e kurrikulës, të 

kryejë vizita monitoruese, të marrin pjesë në bashkë-mësimdhënie : Planifikimin e Kërkimeve 

dhe Menaxhimin e Trashëgimisë  Kulturore, Prof Mele. 

WUS Kosova, Kosovë, me përvojë të gjerë dhe ekspertizë në arsimin e lartë, ishte shumë 

aktive dhe e angazhuar intensivishtë duke  kontribuar në: 

• Zhvillimi i planprogramit të Programit Master; 

• Përgatitjen e  kërkesës për Akreditim; 

Sigurimi i cilësisë së programit në forma të ndryshme (në zhvillim pyetësorë për 

studentët dhe profesorët, duke llogaritur të dhënat etj); 

• Lidhja e programit Master me ekonomi; 

• Monitorimi i zbatimit të tërë programit. 

Universita Telematica Leonardo da Vinci, Itali, Leonardo da Vinci” Telematic 

University, 

 do të kujdeset për detyrat si në vijim: 

• Zhvillimi i kurrikulave të bazuara në metodat e reja të mësimdhënies; 

• Trajnim për të nxënit në distancë ; 

• Faqja e internetit dizajnimin dhe përditësimin; 

• Publikimet e broshurave, materiale promovuese, mjetet e trajnimit, procedurat dhe 

teksteve; 

Përveq kësaj, UNIDAV mund të ofrojë përvojën e saj për të zhvilluar mjete specifike të 

komunikimit Web, bazuar në një qasje inovative 

University of Bologna, Alma Mater Studiorum (UniBO)Polo Scientifico-Didattico di 

Rimini, mbështet zhvillimin e kurrikulave multidisiplinare dhe sillabuset, përveç kësaj, ajo mund 

të jetë i përfshirë në aktivitete që lidhen me identifikimin e metodave të mësimdhënies në 

përputhje dhe në vlerësimin e tyre. Jep mësim në kurset si ligjërues vizitor: 

Turizmi dhe Zhvillimi Rajonal, Prof.  M. Bianchi; 

• Gjeografia e  Turizmit dhe Mbrojtjes së Pasurive Natyrore, Prof Mariotti; 

• Ndërmarrësia dhe Inovacionit në Turizëm dhe Trashëgimi Kulturore , Prof.  M. 

Bianchi; 

UNIBO Stafi gjithashtu mund të japë mësime të specializuara (edhe me anë të të nxënit të 

mësuarit në distancë). 

Mundëson  qasje në internet të vazhdueshëm dhe të gjerë e cila është për t'u konsideruar 

si një tipar karakteristik të çdo vend modern arsimor. 

Zhvillon  një Strategjie për përfshirjen e ligjëruesve vizitor. 

 

- Për të siguruar siguri të vazhdueshëm dhe përmirësimin e cilësisë, universiteti ka 

ndërmarrë iniciativa për dixhitalizimin e UPz nëpërmjet projektit të financuar nga Komisioni 
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Evropian: Mbështetje Strategjik për Zhvillimin e strukturave të qëndrueshme SC në Universitetin 

e reja publik në Kosovë projektit "nr. 517.482. 

- Aktualisht, institucioni ofron për studentët e vet një infrastrukturë moderne në dhomat e 

ligjërimit, ajo është e pajisur edhe me video - konferencë dhomë që mundësojnë mësimin në 

distancë, si dhe qasje falas në internet në zonën universitare tërë që mundëson për të nxitur 

nismat e të mësuarit studentët apo kërkuesit. 

- Shumica e lëndëve do të jenë bashkë-mësim nga pedagogët ndërkombëtare si ligjërues 

mysafir të cilat ishin zgjedhur e duhur. Së paku, 18 profesorë nga universitete të ndryshme të 

BE-së do të përfshihet në procesin e mësimdhënies fizikisht dhe nëse  nevojitet, partnerët e 

projektit do të japë mësime mbi regjimin eLearning. Të gjithë profesorët e përfshirë ka një 

përvojë të thellë në mësimdhënie dhe hulumtim (për detaje, referojuni CV profesorëve BE-së). 

Për më tepër, bashkëpunimi mes profesorëve dhe ligjëruesve UPz mysafir është krijuar tashmë 

gjatë zhvillimit të programeve mësimore, ku tema janë të ndarë nga të cilët do të dërgohen në 

mes të ligjëruesve dhe lektorëve të ftuar kurs, të cilat do të kenë ndikim në një cilësi dhe 

proceseve mësimore. 

 

1. Programi duhet të zhvillohet si një aset strategjik për rritjen e kapaciteteve 

kërkimore UPZ më së shumti në fushat e shkencave shoqërore 

 

- Stafi I Universitetti të  UPZ është ftuar të marr pjesë  për të prezentuar në konferenca, të 

cilat janë parashikuar të organizohen në kuadër të projektit UE  dhe partnerëve të 

projektit. Deri më tani, stafi I UPz-së ka marr opjesë në Konferencën e dytë 

ndërkombëtare” Challenges of a Sustainable Tourism Development”, të mbajtur më 

04.11.2011 në Shkodër; Pjesmarrje në Konference: “Archeology, Identity and War”, e 

mbajtur më 13.04.2012, e organizuar nga  Universiteti  Chieti-Pescara, Itali;  

- XVI IRSPM Conference ”Contradictions in Public Management: Managing in 

volatile times”, e mbajtur me  11 – 13 Pril 2012 në Romë, e organizuar nga Universiteti 

Tor Vergata , Itali. 

- Për më tepër, ekzistojnë seri të botimeve duke u përgatitur me kontributin e të gjithë 

partnerëve të projektit. Lidhur me publikimet ajo ka qenë e vendosur për të unifikuar 

"Shkathtësitë" dhe publikimi i punëtorisë së Spanjës në një produkt. 

- Vëllimi mbi " Arkeologjinë, Identitetin dhe lufta" pastaj do të publikohet në ICAC 

(Universiteti Tarragona), i cili synon të publikojë punimet shkencore dhe kërkimore nga stafi dhe 

studentët. Rrjedhimisht, stafi dhe studentët UPz do të kenë mundësi për të publikuar artikuj dhe 

punime në revista të institucioneve këtë dhe të tjera, ku kontributi është duke kërkuar gjithashtu 

të sigurohet nga UPz. Përveç kësaj, publikimi i përbashkët do ta theksoj për Trashëgiminë 

Kulturore dhe menaxhimin e turizmit, veçanërisht në vendet e Ballkanit Perëndimor. 

- Përveç kësaj, ka shumë kurse të veçanta që japin studentët me njohuritë dhe 

kompetencat për të ndërmarrë aktivitete kërkimore e ndjekur nga studimet e rasteve praktike në 

tema të ndryshme: Planifikime, Hulumtime dhe Menaxhimi i Trashëgimisë Kulturore, 
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Konservimi dhe restaurimi i trashëgimisë kulturore, Hyrje në Trashëgimi Kulturore etj, Përveç 

kësaj, teza Master është një tjetër komponent ku studentët duhet të kryejnë aktivitete kërkimore 

në mënyrë të suksesshme të hartuar dhe finalizuar zotërinë e tyre në temë. Mëtutje, nxënësit kanë 

një mundësi për të botuar punimet e tyre kërkimore në vëllime të mësipërme, si dhe revista të 

tjera shkencore / konferenca. 

 

1. Re zhvillon  listën e ligjëruesve nën drejtimin e menaxherit të programit 

 

Sillabuset e  kompletuara  dhe CV-ve e profesorëve të përfshira në procesin mësimor janë 

siguruar. Angazhimi i profesorë nga  BE, veçanërisht UPz profesorëve është rritur shumë. Për 

shkak të studimit të kryer vizitat në institucionet e BE-së, partnerët vizita trajnimit, pjesëmarrja 

në konferenca, dhe aktivitetet e parashikuara të ardhshme që do të ndërmerren gjatë zbatimit të 

projektit: vizitat studimore dhe vizitat e trajnimit, pjesëmarrja në konferenca ndërkombëtare, 

përgatitja e prezantimit dhe hulumtimeve të publikuara në revista shkencore, vetëdija për 

programin Master dhe të përfitojnë nga projekti që është rritur, e cila ka ndikuar në rritjen e 

motivimit gjithashtu. Të gjithë profesorët e përfshira lokal janë zgjedhur në bazë të përvojës në 

temën përkatëse dhe hulumtime shkencore dhe publikime. 

- Stafi i përzgjedhur mësimor ishte gjithashtu i përfshirë thellësisht në përgatitjen e 

programeve mësimore të kursit të veçanta, në bashkëpunim me partnerët e BE-së. Me qëllim të 

sigurimit të cilësisë dhe të jetë në përputhje me trendët e universiteteve evropiane dhe standardet, 

ligjërues vizitor janë të përfshirë nga institucionet e ndryshme të BE të cilët ka një përvojë të 

madhe në mësimdhënie dhe hulumtim të tilla si: Universiteti Chieti Pescara, Universiteti i 

Bolonjës, 'Università "G . d'Anuncio ", Itali; Universiteti i Tarragonës, Spanjë, Instituti i 

Monumenteve të Kulturës, Universiteti Politeknik, Fakulteti i Inxhinierisë dhe Ndërtimtarisë, 

Universiteti i Shkodrës, Shqipëri; Antikiteti Evropën Juglindore Restaurimi Qendra-Universiteti i 

Varshavës, Polonia, WUS Kosova, Kosovë. 

9. Anekset 

 

Aplikacioni i Programit Master përmbanë anekset në vijim: 

 

 Pyetësor 

 Kontratë 

 Syllabus 
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Curricula (SYLLABUS) 

 

Institution: Faculty of Economy University of Prizren 

Course Name: 

 
Archaeological Heritage 

Cycle:  Master 

Course status:  Compulsory  

Year of study:  1’st year, I semester 

Number of ECTS:                                        6 

Venue:  Will be decided by the Dean 

Academic Year  2012-2013 

Professors: 

Professor’s Name: Acad. Edi Shukriu 

Office: Faculty of Economy. Floor II. 

Schedule for students 

advices: 
 Saturday,   14:00-16:00 

Telephone: +377(0)44 141806 

E-mail address edishu2@yahoo.com 

Assistant name:  

Office:  

Schedule for students 

advices: 
 

Telephone:  

E-mail address:  

Teaching Methodology: 
Lectures, exercises, seminar paper, consultation, 

site visits, tests. 

Level: 

Elementary Course □     

Advanced (master) Course         X 

 

Student workload (number of hours per semester, ECTS) 

 

Activity  No of hours 

per week 

No of weeks  Total 

Lecture 2 15 30 

Exercises  1 15 15 

Tests    

Homework (development of seminar 

paper) 

  17 

Independent student work (library, home)   88 

Total    150 

mailto:edishu2@yahoo.com
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Course description (content): 

 

The purpose of the course is to benefit the students 

with overall knowledge on archaeological heritage 

(prehistoric, ancient and medieval), mostly on the 

Balkan area. The course will give an overview of 

the formation, expansion, dating and ethnicity of 

the given cultural groups. Particular emphasis will 

be devoted to critical analysis. Students will be 

engaged on the various multidisciplinary debates on 

archaeological heritage as well as on its use / miss-

use. Theoretical and archaeological methodology 

aspects will be covered as well. Epigraphy and 

numismatics are included. Students will be 

informed about research, treatment and critical 

presentation of archaeological heritage by modern 

practices 

Teaching methodology and assessment : 

 

- Seminar paper: up to 10 points, 

- Final test for examination-50% off possible points 

+1 point the exam will be evaluated positively. To 

those points will be added points from the seminar 

paper to get the final evaluation. 

- Active participation in class sessions up to 10 

points. 

Learning Outcomes: 

 

 

The following aspects are part of students 

beneficiaries of the course: 

 

1. Knowledge about the archaeology in general and 

the importance of the  archaeological heritage. 

2. Possibilities to understand the human 

development processes in different spaces and 

times and to underline the linkage between man, 

environment and different cultures. 

3. Use of archaeological heritage for benefit in the 

contemporary developments. 

4. Development of the critical thinking and the gain 

of experiences from the past.  

5. Understanding the importance of the 

multidisciplinary study approaches.  

6. Understanding the linkage between economic, 

social, cultural and religious phenomena’s.  

Etc. 



42 
 

Literature 

Book needed:  

 

RENFREW, C. Archaeology, London: Thames & 

Hudson, 2004. 

STOREY R. G., Urbanism in the Preindustrial 

World: Cross-Cultural Approaches, Tuscaloosa: 

University of Alabama Press, 2006.  

FEILDEN, B. M., Conservation Of Historic 

Buildings: Technical Studies in The Arts, 

Archaeology And Architecture, London: 

Butterworth Scientific, 1982.  

CEKA, N., Ilirët, Iliar, Tiranë, 2001. 

SHUKRIU, E., Ancient Kosova, Ministry of 

Education, Pristina: Science & Technology, 2004.  

THE EUROPEAN CHARTER for the Protection 

and Management of the Archaeological Heritage 

(Valetta Convention), Council of Europe, 1992. 

Other literature: 

 

 

During the lectures and exercises, various 

photocopied material will be distributed related to 

current development issues. 

Literature published in English related to 

Architectural & Arts Heritage is recommended, the 

use of various publications in electronic form, 

especially for seminar papers preparation. 

 

 

 

Topics to be teach: 

 

Lectures 

number 
Topics Hours 

Session  1 
Archaeology:  Notion and development history. Sources and 

literature 
2+1 

Session 2 
Study Methods of Archaeology. Archaeology vs Different 

Sciences. Excavation Methodology. 
2+1 

Session 3 
Archaeological Period. Human Development and Paleolithic 

Cultures. 
2+1 

Session 4 
Prehistoric Archaeology. Crete, Troy & Micens - European 

Civilization Bases 
2+1 

Session 5 Prehistoric Archaeology of Balkans.  Prehistoric Kosova 2+1 

Session 6 Archaeology of Greece (Development and Specifics) 2+1 

Session 7 
Hellenistic Period Archaeology.  Eclectic Character & 

Development 
2+1 

Session 8 Roman Period Archaeology.  Development & Specifics 2+1 
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Session 9 Roman Provincial Culture in Balkans 2+1 

Session 10 
Antique Illyrian / Thracian /Dacian Archaeology. Antique 

Kosova Archaeology 
2+1 

Session 11 Antique Epigraphy and Numismatics 2+1 

Session 12 
Medieval Archaeology.  Notion and National Archaeology 

Development in Europe 
2+1 

Session 13 Medieval Archaeology in Balkans   2+1 

Session 14  Kosova Archaeological Heritage 2+1 

Session 15 
Use and Miss-use of the Archaeological Heritage. 

Consultation and preparations for examination.  
2+1 

 

 

 


