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 Përshkrimi:   Programi përfshinë njohjen, ndikimin mbi elementet kryesor të mjedisit natyror të 
proceseve gjeomorfologjike të shpatit: si faktor kryesor i ndryshimeve të relievit sipërfaqësor; qeverisjen 
më të mire të këtyre proceseve gjeomorfologjike; roli i faktorit antropogjen; zhvillimet e derisotme në 
qeverisjen e burimeve natyrore, mjedisit fizik, rreziqeve natyrore, planifikimi-rregullimit territorit; roli 
deçiziv në studimet ndërdisiplinore. Disa tema zhvillohen në terren. 
 
Temat e leksioneve: 
1. Gjeomorfologjia e Aplikuar midis shkencave të Tokës dhe atyre Natyrore. Fushat kryesore të aplikimit; 

njeriu faktor i rëndësishëm gjeomorfologjik në ndryshimin e peizazhit natyror, në nxitjen e formimit 
dhe intensitetit të proceseve aktuale modeluese. 

2. Fiziografia territorit. Gjeomorfologjia disiplinë universitare; gjeomorfologjia strukturore, davisiane, 
akademike; roli në ekonomi-reliev-peizazhin natyror. Studimi ndërdisiplinor i territorit.  

3. Gjeodinamika e jashtme. Fenomenet-proceset natyrore që sjellin ndryshim-përpunim të relievit; 
koncepti gjeodinamikë e jashtme të relievit-tokës;  

4. Paleogjeografia e gjeodinamika; kërkesat e inxhinierëve ekologëve, hidrologëve, pedologëve etj., për 
njohjen e gjeodinamikës së jashtme: të mos shohim me frikë natyrën. 

5. Gjeomorfologjia në ekosistemin natyror; etapat në lidhjen gjeomorfologji-ekologji. Gjeomorfologjia- 
peizazhet natyrore; lidhja me pedologjinë, gjeologji-litologjinë, bimësinë, etj. Integrimi me ekologjinë; 
lidhja-vartësia ndërmjet qenieve të gjalla, njeriut me mjedisin fizik natyror.  
6. Foto pedologjia: tokat, tipat-faktorët kushtëzues; ndërtim-interpretimi profileve tokës-gjeomorfologjik; 
morfogjenez-pedogjeneza; lidhje-varësia me ekosistem natyror; kartografimi i tokave Gjeomorfologjia 
nw studimin e tokave. 
7. Studim-harta hidromorfologjike; ujërat burim jete-modeleus relievi; rreziqet gjeomorfologjike-
peizazhi; kostot mjedisore social-ekonomike; treguesit morfometrikë, lidhje-analiza-procese-rreziqe 
gjeomorfologjike. Ndërtimi hartës hidromorfologjike. 
8. Paleomorfologjia-studimi tokave, tokat fosile, fazat pedogjenenezws, studim-përdorim-rregullimin 

bujqësor. Paleogjeomorfologjia-kërkimi i disa mineraleve.  



9. Gjeomorfologjia- hartat morfopedologjike. Njohje-studimi elementeve statikë; aspektet kryesore 
dinamike ekologjike: Gjeomorfologji-ruajtje-qeverisje integruar e tokës. Metodat-mjetet e ruajtjes-
qeverisjes; ndwrtimi hartës morfopedologjike 

10. Gjeomorfologjia-rrugët, portet, aeroportet, vendbanimet, industria. Inxhinierët- njohuritë 
gjeomorfologjike: shohin me frikë natyrën; njohja e rreziqeve gjeomorfologjike, hidrologjike; 
organizimi studimit sipas fazave; raporti vlerësues për zonë komplekse.  

11. Gjeomorfologjia-rreziqet natyrore. Grupimi i rreziqeve natyrore, faktorët natyrorë-njerëzorë; kostot 
mjedisosore, sociale dhe ekonomike ndërtimi i hartës së rreziqeve natyrore. 

12. Gjeomorfologjia-rreziqet gjeomorfologjike: Faktorët natyrorë-njerwzorw, vlerësim, pasojat-kostot në 
mjedis-eknomi. Harta rreziqeve gjeomorfologjike, përdoruesit.  

13. Gjeomorfologjia dhe përdorimi i tokës. Studimi qëndrueshmërisë shpateve; ndërtimi i hartës. Masat 
mbrojtwse; Shembuj nga praktika e përditshme.  

14. Gjeomorfologjia-vlerësim-erozioni sipërfaqësor; studimi integruar i faktorëve të erozionit, ndikimet 
në mjedis; njeriu faktor nxitës; kostot mjedisore, social-ekonomike; harta erozionit, përdoruesit. 

15. Shqipëria dhe kuadri ligjor mjedisor: organizatat jofitimprurëse dhe shtetërore, përafrimi kuadrit ligjor 
mjedisor me atë të BE-së, etj.: ligjet e biodiversitetit, tokës, ujit, ndryshimeve klimatike. 

 
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% 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 
1. Tricart J. La geomorphologie applicable. Paris, 1980. 
2. Panizza M. Metodi d’applicazzioni alla pianificazzine territoriala. Roma, 1988. 
Literatura plotësuese: 
1. Qiriazi P, Sala S, Prifti K. Gjeomorfologjia e luginës së Erzenit. Studime gjeografike, nr. 7, Tiranë, 

1997. 
2. Mecaj N. Gjeomorfologjia e Aplikuar dhe mjedisi urban. Studime gjeografike, nr. 7, Tiranë, 1995. 
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