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EKSTRAKT 
 
Gërmimi dhe vrojtimi arkeologjik janë dy nga metodat më të zakonshme për grumbullimin e të 
dhënave arkeologjike. Si të tilla ato janë thelbësore për praktikën arkeologjike dhe me një rëndësi 
të veçantë. Lënda synon të ekspozojë studentin me konceptet bazë të gërmimit dhe vrojtimit 
arkeologjik si dhe me aftësitë e nevojshme praktike për kryerjen me kompetencë të tyre. Theksi 
do të vihet tek përgjegjësia profesionale dhe etike e kryerjes së operacioneve të tilla që 
kushtëzojnë cilësinë e të dhënave mbi të cilat ndërtohet kuptimi i së shkuarës. Një pjesë e mirë e 
lëndës do ti kushtohet aftësimit praktik të studentit për kryerjen e gërmimit, ilustrimeve, 
profileve, procedurave të kampionimit dhe shënimeve për gjithçka që lidhet me vrojtimet 
arkeologjike. 
 
 
 
TEMAT: 
 
LEKSION 1.   Përgatitja e gërmimit arkeologjik. Agenda kërkimore dhe metodologjia e kërkimit. 
 
LEKSION 2.   Organizimi i gërmimit dhe faza përgatitore. 
 
LEKSION 3.   Dokumentimi grafik i gërmimit arkeologjik. 
 
LEKSION 4.   Instrumentat matës të distancave dhe kuotave. 



 
LEKSION 5.   Kampionimi gjatë gërmimit arkeologjik. 
 
LEKSION 6.   Fluotacioni dhe grumbullimi i te dhënave paleobotanike. 
 
LEKSION 7.   Sistemi i dokumentimit stratigrafik të gërmimit. 
 
LEKSION 8.   Harris matrix dhe gërmimi në sipërfaqe të hapur. 
 
LEKSION 9.   Konservimi gjatë gërmimit i gjetjeve arkeologjike. 
 
LEKSION 10. Sistemi i regjistrimit dhe depozitimit të gjetjeve (artifakteve). 
 
LEKSION 11. Organizimi i vrojtimit arkeologjik. 
 
LEKSION 12. Intensiteti i survejimit dhe kampionimi i siperfaqjes në studim. 
 
LEKSION 13. GIS dhe organizimi i të dhënave të vrojtimit intensiv, sistematik. 
 
LEKSION 14. Procedurat bazë të pas-gërmimit/vrojtimit. 
 
LEKSION 15. Raporti i gërmimit dhe vrojtimit sipërfaqësor. 
 

 
 
 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT  
 
FREKUENTIMI:  
70% pranisë në seminare e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë kursit apo seminareve  
 
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Testi 1 i pjesshëm në javën e  6-të (10% e notës përfundimtare) 
Testi 2 i pjesshëm në javën e 10-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
DETYRA E KURSIT:  
 
Detyrë kursi ose konspekt i një teksti apo autori ose ese nga 3- 5 faqe format A4, Times Neë 
Roman, madhësia e shkrimit 12, hapësira mes rreshtave 1.5)   
20 % e notës përfundimtare 
 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notës përfundimtare 
 
 
 
 
 



 
DETYRIMET E STUDENËVE PËR LËNDËN 
Frekuentim i rregullt në leksione. 
Frekuentim i detyruar në të paktën 70% të seminareve të lëndës. 
Përgatitja e një ese-je nga 3-5 faqe format A4, Times New Roman, madhësia e shkrimit 12, 
hapësira mes rreshtave 1.5. 
Pjesëmarrje në testet e pjesshme gjatë semestrit. 
Testi (provimi) përfundimtar (i fundit të smestrit) 
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