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EKSTRAKT 
 
Bazat e Gjeoarkeologjise , eshte nje lende nderdisiplinare qe percakton kontributin e Gjeologjise 
ne Arkeometri.Programi i lendes «Bazat e Gjeoarkeologjia»,  per degen Arkeologji–Bachelor, 
eshte i bazuar ne eksperiencat me te avancuara amerikane dhe evropiane te lidhura me kete 
disipline. Nepermjet leksioneve synohet t’u jepen studentevebazat e njohurive me te pergjithshme 
mbi proceset gjeologjike, formacionet kryesore gjeologjike ne pergjithesi, metodat e 
karakterizimit te artefakteve si qeramike, xhami, guret e cmuar ose shkembinjte. 
Kjo lende synon ne pervetesimin nga studentet te :    
• Njohurive baze mbi proceset gjeologjike kryesore 
• LLojet kryesore te formacioneve shkembore.  
• Vetite fizike kryesore ne karakterizimin fushor te artefakteve 
• Karakterisitikat kryesore optike te domosdoshme ne karakterizimin e qeramikave, 
shkembinjve.  
• Leximit te hartave gjeologjike 
 
 
 
TEMAT: 
 
LEKSION 1.   Njohje mbi objektin e lendes. Objektivat dhe qellimi i Gjeoarkeologjise. Toka ne 
                     Hapesire. Teoria e Pllakave Tektonike. Krijimi i Oqeaneve dhe Kontinenteve. 
LEKSION 2.  Gjeomorfologjia ne Arkeologji. Gjeomorfologjia - Procese dhe forma gjeologjike. 
 
LEKSION 3.   Proceset vullkanike dhe shkembinjte vullkanike. Proceset metamorfike dhe 
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                      shkembinjte metamorfike. 
 
LEKSION 4.   Sedimentimi dhe shkembinjte sedimentare. Erozioni  
 
LEKSION 5.   Formimi i tokave. Parametrat analitike te sedimenteve dhe tokave.  
 
LEKSION 6.   Rrudhosjet, rreshqitjet dhe malet. Termetet. Lumenjte dhe permbytjet. 
 
LEKSION 7.    Ujerat nentokesore, shpellat dhe karsti. Akullnajat. Shkretetirat dhe veprimtaria  
                       e eres. Brigjet dhe proceset bregdetare. 
 
LEKSION 8.    Mineralet. C’quajme mineral, si identifikohen ata ne fushe e laborator. Parimet 
                      baze te klasifikimit te tyre. Mineralet shkembformues me te zakonshem.  
                      Guret e cmuar. 
 
LEKSION 9.   Guret e cmuar  dhe shkembinjte si artefakte 
 
LEKSION 10.  Qeramikat dhe xhami si artifakte 
 
LEKSION 11.  Hartografimi topografik. Perdorimi i resurseve te Tokes nga njeriu.  
                       Vendet e favorshme per banim. 
 
LEKSION 12.  Hartografimi gjeologjik. Leximi dhe perdorimi i hartave gjeologjike 
 
LEKSION 13.  Leximi dhe perdorimi i hartave te llojeve te tjera 
 
LEKSION 14.  . Analiza e artefaktit. Teknikat analitike ne karakterizimin e materialit arkeologjik. 
 
LEKSION 15.  Mikroskopia optike - metode baze ne analizen e artefaktit 

 
 
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:  
 
Nuk ka 
 
KONTROLLI PËRFUNDIMTAR:  
Një test përfundimtar në javën e 16-të të kursit pas kryerjes së 15 javëve të një semestri 
40 % e notës përfundimtare 
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DETYRIMET E STUDENËVE PËR LËNDËN 
Frekuentim i rregullt në leksione. 
Frekuentim i detyruar në të paktën 70% të seminareve të lëndës. 
Testi (provimi) përfundimtar (i fundit të smestrit) 
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