
Titulli i lëndës: “Sociologji” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Ky modul synon të japë njohuri të përgjithshme për kulturën dhe shoqërinë, ndërveprimin 
social, konformitetin dhe shmangien, stratifikimin social, grupet dhe organizatat, politika, 
qeveria, shteti, lufta dhe ushtria, familja, martesa, feja, globalizimin e jetës sociale, 
urbanizimin modern, etj. Në këtë lëndë janë trajtuar fushat kryesore të sociologjisë dhe janë 
përzgjedhur ato tema që t’u  vijnë në ndihmë studentëve. 

Objektivat e 
lendes 

 Njohja e studentëve me teoritë e shkencës që studion shoqërinë dhe sjelljet e saj; 

 Njohja e studentëve me metodat e studimit në sociologji; 

 Njohja e studentëve me ndryshimin social dhe vështrim në të ardhmen.  

Rezultatet e 
pritshme 

  Zhvillimi i aftësive të studentëve për të menduar në mënyrë kritike dhe analitike mbi 
mbi botën dhe vetveten, duke u bazuar në  njohje dhe kuptimin e nocioneve themelore 
sociologjike; 

 Zhvillimi i shkathtësive të përhershme të studentëve për t’ i shprehur qartë nocionet 
dhe kategoritë e sociologjisë; 

 Nxitja e raporteve krijuese ndaj vetvetes dhe shoqërisë, duke u bazuar në reflektimin 
dhe aplikimin e njohurive të përfituara nga studimi i sociologjisë. 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

Anthony Giddens, “Sociologjia”, Çabej, Tetor, 1997 

Literatura e 
rekomanduar 

Tonin Gjuraj, “Hyrje në Sociologji”, Shkodër, 2003 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Objekti i Sociologjisë si shkencë.Zhvillimi i një këndvështrimi sociologjik. (L) 
Konceptet bazë dhe rëndësia praktike e sociologjisë.(L) 
Seminar për objektin e sociologjisë dhe zhvillimin e një këndvështrimi sociologjik. (S) 
Seminar për konceptet bazë në sociologji. (S) 

2 

Kultura dhe Shoqëria. (L)  
Ndërveprimi social dhe jeta e përditshme. (L) 
Seminar për kulturën dhe shoqërinë. (S) 
Seminar për ndërveprimin social dhe jetën e përditshme. (S) 

3 

Ligjet, Krimi dhe ndëshkimet.Shpjegimi i shmangies. Krimi dhe Statistikat mbi krimet.(L) 
Burgjet dhe ndëshkimi. Përkatësia gjinore dhe krimi. Krimet e të pasurve dhe të Pushtetëshmëve. 
Krimi i organizuar.( L) 
Seminar për ligjet, krimin dhe ndëshkimet. Shpjegimi i shmangies. (S) 
Seminar për burgjet dhe ndëshkimin, krimin e organizuar. (S) 

4 
Sistemet  e stratifikimit social.Teoritë mbi stratifikimin në shoqërinë modern.Klasat në shoqëritë ë 
sotme perëndimore. (L) 
Ndryshimi i sistemit klasor. Mobiliteti social.Varfëria dhe pabarazia. (L) 



Seminar për sistemet e stratifikimit social dhe klasat në shoqërinë e sotme perëndimore. (S) 
Seminar për ndryshimin sistemit klasor dhe mobilitetin social. (S) 

5 

Grupet etnike, pakicat dhe racat në shoqëritë pluraliste. 
Antagonizmi, paragjykimi dhe diskriminimi etnik. (L) 
Marrëdhëniet etnike në këndvështrimin historik. Zhvillimet e mundshme të marrëdhënieve etnike në 
të ardhmen.( L) 
Seminar për grupet etnike dhe racat në shoqëritë pluraliste. (S) 
Seminar për marrëdhëniet etnike në këndëvështrimin historic dhe zhvillimet e ardhshme. (S) 

6 

Burokracia. Ndikimet mbi organizatën në kohët moderne. (L) 
Institucionet e izolimit.Organizatat joburokratike, grupet vetëndihmëse. (L) 
Seminar për burokracinë dhe organizatën në kohët modern. (S) 
Seminar për institucionet e izolimit dhe organizatat joburokratike. (S) 

7 

Karakteristikat e shteteve. Shtetet modern. Partitë politike dhe votimet në vendet perëndimore. (L) 
Politikat partiake, thyerja e kornizave në fund  të shekulllit të XX. Politika në arenën ndërkombëtare. 
(L) 
Seminar për karakteristikat e shteteve dhe partite në vendet perëndimore. (S) 
Seminar për politikat partiake dhe thyerjen e kornizave në fund të shek.XX. (S) 

8 

Konfiliktet e armatosura në të kaluarën. Lufta dhe agresioni. (L) 
Karakteristikat e ushtrisë moderne. Gratë dhe lufta.(L) 
Seminar për konflikjtet e armatosura, luftën dhe agresionin. (S) 
Seminar për karakteristikat e ushtrisë moderne. (S) 

9 

Farefisnia, martesa dhe familja. Familja dhe martesa në historinë europiane. Ndryshimet në modelet 
e familjes në botë. (L) 
Divorci dhe ndarja në perëndim. Rimartesa dhe prindi-njerk. Shuarja e familjes. (L) 
Seminar për farefisninë, martesën dhe familjen. (S) 
Seminar për divorcin dhe ndarjen, rimartesën. (S) 

10 

Zhvillimi i hershëm i shkrimit, këndimit dhe shkollimit. Arsimi i lartë. Edukimi dhe pabarazia. (L) 
Përkatësia dhe sistemi arsimor. Komunikimi dhe media. (L) 
Seminar për zhvillimin e shkrimit, këndimit dhe shkollimin. (S) 
Seminar për përkatësinë dhe sistemin arsimor, komunikimin dhe median.(S) 

11 

Përkufizimi i fesë. Shumëllojshmëria e feve. Përkatësia gjinore dhe feja. (L) 
Zhvillimet aktuale të fesë, revolucioni islamik. Problemi i laicizmit. (L) 
Seminar për fenë dhe shumëllojshmërinë e saj. (S) 
Seminar për zhvillimet aktuale të fesë dhe problemin e laicizmit. (S) 

12 

Ndarja e punës. Korporatat dhe pushteti i korporatës. (L) 
Sindikatat dhe konflikti industrial. Papunësia, puna e grave dhe ekonomia jozyrtare. E ardhmja e 
punës. (L) 
Seminar për ndarjen e punës dhe korporatat. (S) 
Seminar për sindikatat, papunësinë, punën e grave dhe të ardhmen e punës. (S) 

13 

Globalizimi i jetës sociale. Shoqëritë e botës së tretë. Integrimi ekonomik kombëtar.(L) 
Organizmat joshtetërore. Globalizimi i medias. (L) 
Seminar për globalizimin e jetës sociale dhe integrimin ekonomik kombëtar. (S) 
Seminar për organizmat joshtetërore dhe globalizimin e medias. ( S) 



14 

Qyteti tradicional. (L) 
Teoritë e urbanizmit. (L) 
Seminar për prezantimin e detyrës  së kursit (S) 
Seminar për prezantimin e detyrës  së kursit ( (S) 

15 

Shtimi i popullësisë botërore. Analiza e popullësisë. Demografia. (L) 
Shëndeti dhe sëmundjet. Mosha dhe plakja në perëndim. (L) 
Seminar për shtimin e popullësisë dhe demografinë. (S) 
Seminar për shëndetin, sëmundjet, moshën dhe plakjen në perëndim. (S) 

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

XIV Globalizmi  i jetës sociale. 

 


