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Përshkrimi i shkurtër i lëndës: 

Kursi është i dizajnuar që të trajtoj historinë, përmbajtjen dhe efektet e pranisë së islamit 

në Evropë , duke analizuar hollësisht ndikimin e islamit në të gjitha aspektet kyçe si dhe 

përspektivën e ndërveprimit të islamit dhe religjioneve të mëdha monotesite të Evropës, 

të cilat jasht çdo dyshimi, në masë të madhe do të përcaktojnë edhe të ardhmen stabile të 

këtijë kontinenti. Konkretisht, kjo do të thotë se kursi është komentim dhe përceptim i 

përbërësve social, politik, kulturor dhe gjithsesi fetar të Evropës bashkëkohore. Afirmimi 

i argumentuar i këtij pohimi i mbështetur në lëndën faktografike dëshmuese të pa 

kundërshtueshme, do ti zbuste  ndjeshëm tensionet dhe do të promovonte vlera tolerante 

ndërfetare dhe multikulturore. 

Qëllimet dhe rezultatet e pritura të nxënies: 

1. Njohja e studentëve me shtrirjen e popullatës muslimane në Evropë dhe ruajtja e 

identitetit fetar. 

2. Arritja e njohurive për zhvillimin e kulturës fetare dhe bashkjetesa me 

demokracinë perëndimore. 

3. Njohuri për islamin nga këndvështrimi perëndimor dhe ligjërimi politik 

perëndimor. 

4. Njohuri për tolerancën fetare në Evropë dhe integrimi i muslimanëve në shoqërinë 

perëndimore 

5. Kontributin që mund ta përcjellin besimet fetare në ndërtimin e paqës dhe 

promovimin e vlerave multikonfesionale 

Metodologjia e mësimdhënies: 



Mësimi do të zhvillohet në formë të ligjeratave, stimulimit të studentëve në diskutime 

interaktive etj… 

Përmbajtja e lëndës: 

Java e parë: Fjalët Islam dhe Perëndim – shprehje shumëdimensionale. 

Literatura:Ibrahim Kallën,Islami dhe Perëndimi,LOGOS-A,Shkup,2011, fq. 29-43. 

Java e dytë:  Popullata muslimane  e Evropës – aspekti demografik. 

 Literatura: Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, LOGOS-A, Shkup, 2013, fq.105-

113. 

Java e tretë: Emigracioni i muslimanëve dhe ruajtja e identitetit fetar. 

Literatura: Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, LOGOS-A, Shkup, 2013, fq. 114-

121. 

Java e katërt: Islami dhe sfidat shkencore, kulturore, historike dhe filozofike 

perëndimore. 

 Literatura: Nexhat Ibrahimi, E ndryshmja dhe e pandryshmja në Islam përballë sfidave 

euro-perendimore, në: “Integrimi i shqiptarëve në Ëvropë dhe vlerat që islami përcjellë 

në këtë integrim”, boton : Forumi musliman i Shqipërisë; Kavajë, shkurt 2008, fq. 17-22. 

Java e pestë: Integrimi i muslimanëve në vendet e BE-së. 

Literatura: Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, LOGOS-A, Shkup, 2013, fq.122-

133 

Java e gjashtë: Integrimi i shqiptarëve në BE – aspekti politik, ekonomik, kulturor dhe 

fetar.  

 Literatura: Doc.sc. Nazmi Maliqi, në: “Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që 

islami përcjellë në këtë integrim”, boton: Forumi musliman shqiptar, Kavajë, shkurt 

2008, fq. 92- 107. 

Java e shtatë: Kultura fetare, demokracia dhe paragjykimet. 

Literatura:  Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, LOGOS-A, Shkup, 2013,  fq.133- 

145. 

Java e tetë: Islami nga këndvështrimi politik perëndimor. 

Literatura: Abdi Baleta, Islami në ligjërimin politik perëndimor, në: “Integrimi i 

shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që islami përcjellë në këtë integrim”, boton: Forumi 

musliman shqiptar, Kavajë, shkurt 2008, fq. 61-75. 

Java e nëntë: Historia e marrëdhënieve të shteteve evropiane islame dhe krishtere. 



Literatura: Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, LOGOS-A, Shkup, 2013, fq.187-

208. 

Java e dhjetë: Marrëdhëniet mes islamit dhe perendimit nuk janë vetëm një histori 

konflikti dhe luftrash.  

Literatura: Ibrahim Kallën, Islami dhe Perendimi,LOGOS-A,Shkup,2011, fq. 95 – 113.                     

Java e njëmbëdhjetë: Trashigimia qytetruese e Andaluzisë e pranishme në Evropë – 

toleranca shoqërore, kultura, shkenca, etj. 

Literatura: Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, LOGOS-A, Shkup, 2013,  fq.262 – 

275. 

Java e dymbëdhjetë: Moderniteti 

Literatura: Ibrahim Kallën, Islami dhe Perendimi,LOGOS-A,Shkup,2011, fq. 117 – 

186. 

Java e trembëdhjetë: Islami dhe Politika. 

Literatura: Xhafer shejh Idriz, Islami në shekullin tonë, Shkup, 2011, fq. 125- 133.                     

Java e katërmbëdhjetë: Roli i feve në ndërtimin e paqës. 

Literatura: -Material i prezantuar nga mësimdhënësi i lëndës prof.asoc.dr. Fahrush 

Rexhepi  në konferencën ndërkombëtare “15 years of peacebuilding  in Kosovo Lessons 

Leraned and future challenges for the region”, e mbajtur më 15 – 27 qershor 2014 në 

Prishtinë. 

 –  Mr. Qemajl Morina, Edukata Islame (Revistë shkencore, kulturore islame), nr. 84, 

Prishtinë, 2007, fq. 28.  

Java e pesëmbëdhjetë: Islami dhe Perendimi, e ardhmja, kompromisi, paqja dhe 

stabiliteti. 

Literatura: Ibrahim Kallën, Islami dhe Perendimi, LOGOS-A,Shkup,2011, fq. 186 - 198  

Kriteriumi dhe komponentët e vlerësimit: 

Pjesëmarrje dhe angazhimi në ligjeratë 10% 

Punimi seminarik 20% 

Testi intermedier 30% 

Provimi final 40%  

Total 100% 

Literatura obliguese: 



1. Ferid Muhiq, Identiteti islam i Evropës, LOGOS-A, Shkup, 2013. 

Literartura konsultative: 

1. Ibrahim Kallën,Islami dhe Perendimi,LOGOS-A,Shkup,2011. 

2. “Integrimi i shqiptarëve në Evropë dhe vlerat që islami përcjellë në këtë integrim”, 

boton: Forumi musliman shqiptar, Kavajë, shkurt 2008. 

 

 

 


