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Pedagogu: Prof. Dr. Sokol Axhemi 
Ngarkesa: 4 ETCS (30 leksione dhe 15 seminare)  
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EKSTRAKT: Gjeografia e popullsise dhe e vendbanimeve permbledh ne teresine e vet elementet dhe 
problematikat me te rendesishme ne aspektin gjeografik qe kane te bejne me popullsine dhe vendbanimet.Jane dhene 
e analizuar ne teresine e kesaj lende shperndarja e njerzve ne rruzullin tokesor,faktoret natyrore e ato 
social,ekonomik e kulturor qe ndikojne.Me tej jane trajtuar tokat e banuara dhe jo te banuara,lidhur ngushte me 
konceptet perkatese dhe shtrirjet e tyre gjeografike.Me interes jane trajtesat qe lidhen me dinamiken e popullsise, 
analizat qe bashkeshoqerojne elementet e shtimit natyror te popullsise dhe tiparet e tyre,ndikimet e vecanta ne 
popullsite e vendeve te ndryshme,levizjet migruese te popullsise,llojet dhe tiparet e tyre,strukturat moshore dhe 
gjinore te popullsise dhe tipet e vendbanimeve.. 
 
TEMA: 
 
LEKSION 1. Hyrje ne gjeografine e popullsise dhe te vendbanimeve. Objekti i saj, përmbajtja, detyrat  
                     dhe rëndësia e studimit.  
 
LEKSION 2. Faktoret natyrore dhe ndikimi i tyre ne popullsi.Roli i relievit,klimes,hidrografise, tokave   
                        ne popullsi dhe zhvillimin e saj. 
 
LEKSION 3. Roli i faktoreve ekonomike,social e religjioz ne zhvillimin e popullsise. 
 
LEKSION 4. Shperndarja e popullsise ne bote.Tokat e banuara dhe te pabanuara.Ekumena dhe format  
                       e saj. 
 
LEKSION 5. Dendesia e popullsise dhe kuptimi i saj.Hapesirat e dendura.Klasifikimet e dendesise se  
                       popullsise. 
 
LEKSION 6. Dinamika e popullsise.Origjina dhe zhvillimi i shoqerise njerzore.Evolucioni. 
 
 
LEKSION 7. Lindshmeria.Vdekshmeria.Shtimi natyror i popullsise.Faktoret qe ndikojne. Shperndarja 
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                       gjeografike. 
 
LEKSION 8. Pikepamjet dhe teorite mbi popullsine.Evolucioni i tyre. 
 
LEKSION 9. Teoria Maltusiane mbi popullsine.Maltusianismi modern.Teorite e reja mbi popullsine. 
 
LEKSION 10. Strukturat e popullsise.Struktura moshore e popullsise.Struktura gjinore e  
                          popullsise.Struktura sociale dhe profesionale e popullsise.Struktura e popullsise si pas  
                          vendbanimeve. 
 
LEKSION 11. Levizjet migruese te popullsise dhe koncepti ne lidhje me to.Faktoret dhe motivet e  
                          levizjeve migruese. 
 
LEKSION 12. Tipet e migrimeve.Faktoret ndikues dhe shperndarja gjeografike e tyre. 
 
LEKSION 13. Etnitetet dhe popullsia.Racat dhe perhapja e tyre ne bote. 
 
LEKSION 14. Vendbanimet dhe popullsia.Tipet e vendbanimeve.Vendbanimet rurale dhe urbane. Jeta  
                          sociale dhe  problemet qe shfaqen.Tendencat e sotme urbanizuese. 
 
LEKSION 15. Gjeografia e popullsise dhe qeverisja.Politikat nataliste,te shperndarjes se popullsise dhe  
                         te planifikimit familjar. 
 
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% 
 
DETYRIMET E STUDENTËVE 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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