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Përshkrimi i shkurtër i lëndës:
Gruaja dhe shoqëria trajton çështjet feministe nën prizmën e zhvillimit të tyre historik dhe
marrëdhënies së kontributit të grave në transformimet aktuale të shoqërisë njerëzore në
përgjithësi dhe asaj kosovare në veçanti. Gjatë kësaj lënde do të shtjellohen tematika të caktuara
shoqërore të analizuara nën prizmin gjinor. Përspektiva historiografike grave në shoqëri është
gjithashtu komponentë shoqëruese e të gjitha temave të kësaj lënde përfshirë edhe marrëdhënies
mes grave, fesë dhe shtetit.

Qëllimi i lendës
Gruaja dhe shoqëria trajton çështjet feministe nën prizmën e zhvillimit të tyre historik dhe
marrëdhënies së kontributut të grave në transformimet aktuale të shoqërisë njerëzore në
përgjithësi dhe asaj kosovare në veçanti. Gjatë kësaj lënde do të shtjellohen tre libra kryesorë:
njëra që ka të bëj me teologjinë, tjetra me transformimin e kolonializmit dhe respektimi ndaj
atyre që ishin të eksploatuar dhe të përjashtuar dhe e treta me krijimet e grave në letërsi.
Rezultatet e pritura të nxënies:
Gjatë kësaj lënde studentët do të jenë në gjendje që të krahasojnë përvojat e grave në shoqëritë e
ndryshme globale.
Të lexojnë në mënyrë kritike dhe të analizojnë konceptet dhe teoritë lidhur me globalizimin dhe
gjininë në sferën e punës, jetës familjare dhe kujdesit social.

Të diskutojnë kufinjtë e rinj të jetës sociale dhe ndryshimet e koncepteve mbi shoqërinë,
qytetarisë dhe zhvillimit të të drejtave të njeriut.
Të krahasojnë dallimet mes shoqërive globale në Evropë dhe SHBA dhe përvojat e grave në
Kosovë.
Metodologjia e mësimdhënies:
Studentët do të kenë një barrë të shtuar të leximeve të caktuara në tematikat e parapara me
syllabus. Leximet do të paraprijnë diskutimeve në klasë. Prandaj pjesëmarrja dhe puna e tyre në
klasë përbën 50% të notës së përgjithshme. Dhe 50 % -shi tjetër ka të bëj me hulumtimet
individuale të studentëve të temat e kësaj lënde. Gjatë gjithë semetrit studentëve u ofrohen
instruksionet e duhura për të zhvilluar hulumtimin. Pjesa më e madhe e bibliografisë për këtë
lëndë gjendet në gjuhën angleze, prandaj nxënësve u ofrohen dispenca dhe materiale të
përkthyera në gjuhën shqipe. Përvec leximeve, para studentëve do të prezantohen edhe
dokumentarë dhe materiale të tjera audio vizuele historigrafike relevante për lëndën Gratë dhe
Shoqëria.
Përmbajtja e lëndës:
Java I. Hyrje.
Java II. Autobiografitë dhe Biografitë : Ndërtimi i identitetit të grave fq. 23-49.
Java III - Teoritë e përgjithshme të feminizmit
Java IV Gruaja dhe Feja
Java V Teologjia feministeË metodologjia, burimet dhe normat
Java V – studentët do të kenë dorëzojnë punimet e para si dëshmi për mësimet e zëna përmes
prezantimeve individuale
Java VII – Zërat nga margjinat e shoqërisë
Java VIII – Gruaja, Trupi dhe Natyra
Java IX Narrativët kulturor
Java X gratë në sferën publike
Java XI Studentët i nënshtrohen provimit për testimin e njohurive të fituara
Java XII Gratë dhe Letërsia Botërore
Java XIII Gratë, varfëria dhe ekonomia
Java XIV Gratë dhe Siguria
Java XV Studentët dorëzojnë hulumtimet e tyre në temat e caktuara.
Kriteriumi dhe komponentet e vlerësimit:
Prezantimet e një teme në klasë 15%
Pjesëmarrja gjatë diskutimeve në klasë 15%
Provimi i mesëm 20 %
Studimi hulumtues 50%.
Literatura themelore- obliguese:
1. Vjollca Kransiqi (2006) : Politics of remembrance and belonging

2. Zilka Spahiq Siljak: Kontestimi i identiteteve muslimane femerore dhe feministe, CIPS
University of Sarajevo, 2011
Literatura opsionale:
1. Martha Nusbaum; Women and Human Development Cambridge University Press, 2001
2. Issues in Feminism: An Introduction to Women’s Studies By Ruth, Sheila (McGraw-Hill)
3. Feminist Theory Reader: Local and Global Perspectives by McCann, Carole and Seung-kyung Kim
(Routledge)

