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Shkurtesë:  Gjeomorfologjia dinamike siguron te dhena, te cilat hidhen ne hartat tematike, duke 
mundesuar qe te kryejme nje analize gjenetike, qe u sherben edhe shkencave te aferta. Veprimtaria 
dinamike e proceseve te jashtme mnodeluese te relievit, kerkon nje studim te vecante jo vetem per vlerat 
gjithnje ne rritje te saj, por edhe ne drejtim te planifikimit per nje shfrytezim sa me racional sot e ne 
perspektive te mjedisit natyror. Ne gjeomorfologjine dinamike, percaktohen kriteret per diferencimin e 
dukurive e te faktoreve qe modelojne trajtat e relievit. Veprimtaria reciproke ndermjet dukurive, kerkon 
qe te kryhet analiza e relievit dhe diferencimi i trajtave te relievit, duke u mbeshtetur ne kriteret 
strukturore, qe jane percaktuar nga te dhenat gjeologjike, si grope, kreshte monoklinale, rrepire 
shkeputese, pragje e shkalle strukturore etj. Gjithashtu trajtat e relievit duhet te diferencohen, duke u 
mbeshtetur ne kriteret gjenetike te dukurive ose te faktoreve qe i kane krijuar, si (luginat akullnajore, 
dolinat, dunat, kordonet litorale, falezat, plazhet, meandret, tarracat lumore etj). Te dhenat 
gjeomorfologjike, per te cilat kane nevoje, shkencat e aferta me te, duhet qe te jene gjenetike, ku per 
pasoje, analiza e faktoreve dhe e dukurive, kryhet me nje rendesi te madhe, nga gjeomorfologjia 
dinamike. 
 
Temat e leksioneve: 
1. Proceset e shpatit dhe format e relievit të krijuara nga proceset e shpatit. 
2. Veprimtaria morfologjike e rrjedhave ujore dhe ciklet e modelimit te relievit lumor 
3. Morfologjia e luginave lumore  
4. Dukurite karstike dhe komplekset gjenetike të relievit karstik.  
5. Komplekset gjenetike të relievi karstik dhe trajtat e relievit karstik siperfaqesor e nentokesor  
6. Dukurite dhe format morfologjike akullnajore  
7. Format e krijuara nga dukurite periglaciale  
8. Proceset dhe format e relievit abraziv  
9. Dinamika e brigjeve detare dhe masat mbrojtese ndaj erozionit detar 
10. Format e relievit eolik  
11. Format e relievit antropogjen 
 
Forma e kontrollit dhe vlerësimit  
- Detyrim frekuentimi në: 70% të seminareve  



- Angazhimi në seminare:       10% e notës 
- Testi I: në javën e 6-të        10% e notës 
- Testi II: në javën e 10-të       10% e notës 
- Detyra e kursit ose ese: rreth 5 faqe format A4, TNR, 12, hapësira 1.5): 20% e notës 
- Kontrolli përfundimtar: provim me shkrim     50% e notës 
- Gjithsej:                    100% 
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