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EKSTRAKT 
 
Lënda ka fokus praktik dhe njeh studentin me metodologjinë e mbledhjes së të dhënave në terren. 
Në  pjesën e parë studenti përqëndrohet në dy aspekte kryesore siç janë : Adresimi i çeshtjeve 
shkencore para procesit të mbledhjes së të dhënave dhe rëndesisë që ka kampionimi i hapësirës që 
bëhet objekt studimi. 
Studenti familjarizohet me teknikat kryesore të mbledhjes së të dhenave siç janë: kujdesit të 
mbledhjes së artifakteve në gërmimin arkeologjik, dokumentimit me anë të skedave përshkruase, 
ilustrimi fotografik dhe  rilevimi topografik. 
Kujdesi për mbledhjen e artefakteve, regjistrimi i tyre në terren dhe laborator. Ruajtja e 
artefakteve dhe gjithashtu strategjitë e ruajtjes së vendgjetjes arkeologjike pas përfundimit të 
gërmimit. 
 
 
 
TEMAT: 
 
DITA  1.  Prezantim në mbledhjen e të dhënave në terren dhe çeshtjet shkencore 
 
DITA   2.  Gërmim dhe vrojtim sipërfaqësor. Rëndësia e kampionimit. 
 
DITA   3.  Gërmim arkeologjik: Përcaktimi i kuadrateve.. 
 
DITA  4.    Vrojtimi sipërfaqësor. Ndarja në trakte e zonës. 
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DITA  5.    Dokumentimi. Plotësimi i skedave të terrenit.  
 
DITA   6.    Fotografimi. Rilevimi. Skicat. Dokumentimi: Heqja e artefakteve nga konteksti. 
 
DITA   7.   Sitja. Pastrimi i objekteve.  Inventarizimi. Paketimi. 
 
 
FORMA E KONTROLLIT DHE VLERËSIMIT:  
 
FREKUENTIMI:  
70% pranisë në ditet e ekspeditës e domosdoshme.  
15 % e notës përfundimtare nga prania dhe angazhimi gjatë praktikës mësimore. 
 
KONTROLLI I VAZHDUESHËM:  
Testi 1 i pjesshëm në ditën e  2-të (10% e notës përfundimtare) 
Testi 2 i pjesshëm në ditën e 4-të (15% e notës përfundimtare) 
25 % e notës përfundimtare.  
 
DETYRA E KURSIT:  
 
Përgatitja e një detyre kursi 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 fundin e  javës së praktikës mësimore   
40 % e notës përfundimtare 
 
 
 
DETYRIMET E STUDENËVE PËR LËNDËN 
Frekuentim i rregullt në praktikën mësimore. 
Frekuentim i detyruar në të paktën 70% të kohës së praktikës 
Përgatitja e një ese-je nga 3-5 faqe format A4, Times Neë Roman, madhësia e shkrimit 12, 
hapësira mes rreshtave 1.5. 
Pjesëmarrje në kontrollet e pjesshme gjatë praktikës. 
Testi (provimi) përfundimtar (i fundit të praktikës mësimore) 
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