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EKSTRAKT 
 
Bazat e planifikimit dhe  rregullimit të territorit është një nga lëndët me zgjedhje në ciklin e 
studimeve universitare të nivelit Master. Kjo lëndë jep një pamje të përgjithshme të mënyrave të 
ndërhyrjes në territor në mënyrë të planifikuar, duke u bazuar në norma rregulla dhe ligje. 
Urbanistika është një shkencë e re dhe akoma në formim. Aplikimi i saj në një kurrikul lënde për 
drejtimit Trashëgimi Kulturore i jep një element plotësues cilido studenti që përqaset me temat e 
trashëgimisë kulturore. Lënda ndahet në katër kapituj: Kapitulli i I  trajton prezatimin me 
urbanistikë si shkencë dhe arsyet e egzistences së saj. Flitet në këtë kapitull gjithashtu për 
instrumentat e planifikimit, ligjet dhe aktorët kryesorë që ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në 
planifikimin e territorit. Kapitulli i II  përfshihen në këtë kapitull njohja historike dhe 
karakteristikat e përgjithshme të disa qyteteve në Shqipëri, parë këto nga ana urbanistike. Flitet 
gjithashtu edhe për konceptin e zonave historike urbane dhe integrimi i tyre në planifikimin e 
territorit. Kapitulli i III  trajton planet vendore e disa qyteteve në Shqipëri me qëndra historike të 
rëndësishme  dhe si janë përqasur planifikuesit e territorit me këtë element.     
Kapitulli i IV  përfshin trajtimin e dy qëndrave histrorike me impakt botëror. Flitet për mënyrën 
e përqasjes dhe zgjidhjes së ndryshme për temat e planifikimit të territorit  në një qëndër 
historike.  
 
 
 
TEMAT: 
 
LEKSION 1.   Hyrje në urbanistikë, leksioni i parë i urbanistikës 
 
LEKSION 2.   Terma të përgjithshëm dhe instrumentet e planifikimit të territtorit. 
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LEKSION 3.   Ligjet e urbanistikës nga viti 1912 deri në vitin 2015. 
 
LEKSION 4.   Leximi i hartave dhe shenjat e ndryshme konvencionale. 
 
LEKSION 5.   Sistemet e ndryshme të organizimit urban  spontan dhe të planifikuar. 
 
LEKSION 6.   Urbanistika në Shqipëri dhe ndikimi i kulturës osmane dhe bizantine. 
 
LEKSION 7.   Problemi i pronës dhe pasojat e saj në planifikimin e territorit. 
 
LEKSION 8.   Qëndrat historike dhe ndërthurja në planifikimin urban të territorit. 
 
LEKSION 9.   Ligjet e trashëgimisë kulturore. 
 
LEKSION 10.   Zhvillimi i konceptit të ruajtjes nga objekti te territori. 
 
LEKSION 11.   Plani Vendor i Korçës. 
 
LEKSION 12.   Plani Vendor i Beratit. 
 
LEKSION 13.   Plani Vendor i Gjirokastrës. 
 
LEKSION 14.  Plani i menaxhimit dhe i ndërhyrjes së qendrës historike të Bolonjës. 
 
LEKSION 15.  Plani i menaxhimit dhe i ndërhyrjes në qëndrën historike të Firenzes. 
 

 
 
 
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 dy tekseve 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 
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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. 
Përgatitja e dy  ese-je nga 3-5 faqe format A4, Times Neë 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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