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EKSTRAKT 
 
Arkeologjia e mjedisit është shkenca e rindërtimit të lidhjes midis njerëzve antikë dhe mjedisit në 
të cilin ata jetonin. Kjo lëndë jep një vështrim arkeologjik-paleoekologjik për të ekzaminuar 
paleomjedisin. Ajo synon të kuptojë nëse mjedisi për njerëzit antikë ishte një forcë drejtuese në 
ndryshimin kulturor dhe zhvillimin e tyre. Rindërtimi i mjediseve të vjetra na jep më tepër njohuri 
për mënyrën e jetesës, përshtatjet me mjedisin dhe roli i tij në evoluimin apo zhdukjen e 
gjallesave. 
Synimi kryesor i këtij cikli leksionesh është të zhvillojë njohuritë kryesore për analizimin e të 
dhënave për mjedisin arkeologjik duke përfshirë datimin dhe analizën me anë të kalibrimit të 
radiokarbonit, mbledhjen e të dhënave nga siti arkeologjik, kuantifikimin e të dhënave fizike 
kimike dhe biologjike si dhe analizën statistikore. 
Në fund të këtij kursi studentët duhet të jenë të aftë të bëjnë analiza kritike të argumenteve, të 
kuptojnë proceset e formimit të siteve dhe të aplikojnë njohuritë e teknikave në situata të 
ndryshme. 
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TEMAT: 
 
LEKSION 1.  Arkeologjia e mjedisit dhe ekologjia humane. Mekanizmat e ndryshimit të 
faktorëve mjedisor 
 
LEKSION 2.  Rindërtimi i Paleomjedisit në arkeologji, shkaqet dhe lidhjet me sistemin. 
 
LEKSION 3.   Shkallët e ndryshimit klimatik, implikimet në mjedisin arkeologjik dhe përgjigjia 
humane ndaj këtyre ndryshimeve. 
 
LEKSION 4.   Hyrje në Kronometri dhe Korrelacion. (Matja e kohës, kalibrimi, ritmi 
biologjik,ndryshimet diagjenetieke etj.) 
 
LEKSION 5.   Matja e kohës me anë të izotopeve dhe magnetizmit 
 
LEKSION 6.   Aplikimi i kronologjisë bazuar në zbërthimin radioaktiv, dëmtimin nga rrezatimi, 
nuklidet kozmogjenike dhe fushën magnetike të tokës. 
 
LEKSION 7. Klima si forcë drejtuese në arkeologjine mjedisore. Faktorët që operojnë në shkallët 
mikro dhe makro. Rindërtimi i klimës në shkallët mikro dhe makro. 
 
LEKSION 8.   Gjeomorfologjia, format e tokës, proceset dhe konceptet në analizën e formës së 
tokës. Metodat baze gjeomorfologjike. Format tokësore në mikro dhe makro shkallë. 
 
LEKSION 9.   Sedimentet dhe toka. Principet bazë të sedimentologjisë. Teknikat e studimit. 
Shkencat tokësore, Pedogjeneza dhe Diagjeneza 
 
LEKSION 10. Matricat arkeologjike, mesazhet informuese në matrica.Mjedise tokësore, të 
lagështa dhe të ngrira 
 
LEKSION 11.  Vegjetacioni. Koncepte dhe metoda në Paleobotani. Mbetjet makrobotanike ( 
poleni dhe sporet), mbetjet mikrobotanike në formë minerale. 
 
LEKSION 12.  Rindërtimi i mjediseve faunale. Përgjigjia ndaj ndryshimit të habitatit. Aplikimi i 
metodave ne studimin e agjenteve te këtyre mjediseve.  
 
LEKSION 13.  Dekompozimi i materialeve arkeologjike. Dekompozimi i qeramikave, qelqeve 
dhe metaleve 
 
LEKSION 14.  Dekompozimi i drurit, lëkurës njerëzore dhe shtazore, materialet fibroze 
 
LEKSION 15.  Çështjet praktike në analizate dekompozimit të materialeve arkeologjike. 
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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 New 
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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