
 
 

Programi: Bachelor 
 

Drejtimi: Gjeografi 
 

Lënda: GJEOGRAFIA RAJONALE E BOTES 
 

Pedagogu:  Doc.Dr. Albana KOSOVRASTI 
Ngarkesa:  5 ETCS ( 15 javë: 2 leksione dhe  1 seminar në javë)  
Lloji i lëndës:  e detyrueshme 
Programi i studimit: Bachelor, gjeografi 
Viti/semestri:  III/I   

 
Shkurtesë: Kjo lëndë synon të pajisë studentët me një perceptim rajonal të Botës duke zhvilluar kështu një 
përfytyrim të gjerë, të diferencuar dhe global njëherësh, të proçeseve sociale, ekonomike, politike dhe 
ambientale, proçese këto që kontribojnë në konfigurimin dhe zhvillimin e rajoneve gjeografike të botës, të 
asaj pamje që Bota ka sot. 
 
Temat e leksioneve: 
1. Hyrja. Perspektivat gjeografike. Hapësirat dhe rajonet. Rajonet dhe shtetet, kultura, popullsia. Modelet e 

zhvillimit. 
2. Evropa. Trashëgimia e rregullit. Gjeografia e revolucioneve. Bashkëveprimi hapësinor i intensifikuar. 

Rajonet e hapësirës Evropiane. 
3. Evropa. Trashëgimia e rregullit. Gjeografia e revolucioneve. Bashkëveprimi hapësinor i intensifikuar. 

Rajonet e hapësirës Evropiane. 
4. Federata e copëtuar e Rusisë. Dimensionet dhe kushtet natyrore. Trashëgimia euro-aziatike. Korniza 

federale. Rajonet e Rusisë. 
5. Amerika e Mesme – Koleksion kulturash. Përcaktimi i Hapësirës (një urë tokësore). Tiparet fiziko-

gjeografike. Amerika e Mesme dhe Qendrore. Rajonet e hapësirës. 
6. Amerika e Jugut – Kontinenti i kontrasteve. Fragmentarizimi dhe rajonet e veçanta. Integrimi ekonomik. 

Qyteti i Amerikës “Latine”. Rajonet e hapësirës (Brazili, Perëndimi, Jugu, Veriu). 
7. Amerika e Jugut – Kontinenti i kontrasteve. Fragmentarizimi dhe rajonet e veçanta. Integrimi ekonomik. 

Qyteti i Amerikës “Latine”. Rajonet e hapësirës (Brazili, Perëndimi, Jugu, Veriu). 
8. Skaji i Pacifikut të Austroazisë. Karakteristikat e rajonit të Paqësorit. Aspekte të gjeografisë së zhvillimit. 

Japonia e mahnitshme (evolucioni i zhvillimit ekonomik, organizimi funksional i territoreve-rajonet 
kryesore ekonomike). 

9. Skaji i Pacifikut të Austroazisë. Karakteristikat e rajonit të Paqësorit. Aspekte të gjeografisë së zhvillimit. 
Japonia e mahnitshme (evolucioni i zhvillimit ekonomik, organizimi funksional i territoreve-rajonet 
kryesore ekonomike). 

10. Skaji i Pacifikut të Austroazisë. Karakteristikat e rajonit të Paqësorit. Aspekte të gjeografisë    
       së zhvillimit. Japonia e mahnitshme (evolucioni i zhvillimit ekonomik, organizimi    
       funksional i territoreve-rajonet kryesore ekonomike). 



11. Afrika veriore/Azia jugperëndimore – Sfida e Islamit. Duke konturuar hapësirën. Gjeografia kulturore. 
Lokacioni i rezervave të naftës. Shtatë rajonet përbërëse të Hapësirës dhe veçoritë e tyre. 

12. Afrika nënsahariane – Hapësira e kundërshtive: Fiziografia e hapësirës. Veçoritë e mjedisit, popullsisë, 
shëndetit. Gjeografia historike e Afrikës. Modelet kulturore dhe trashëgimitë. 

13. Azia Jugore. Duke përcaktuar hapësirën. Gjeografia e popullsisë. Rajonet fiziko-gjeografike. Zhvillimi 
i ultësirave lumore. Rajonet e hapësirës (India, Pakistani, Bangladeshi dhe ishujt Jugorë) 

14. Azia Juglindore: Përkufizimi i Hapësirës. Fokusim në Gjeografinë Politike. Gjeografia e popullsisë dhe 
mozaikut etnik. Trashëgimia kulturore. Rajonet e hapësirës etj. 

15. Kina – Perandoria e fundit: Problematika e ruajtjes së burimeve natyrore. Faktorët relativë të lokacionit. 
Rajonet fiziko-gjeografike. Evolucioni i shtetit kinez. Rajonet e hapësirës kineze etj. 

 
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% 
 
Literatura e detyrueshme për studentin: 
1. Yzeiri E. Gjeografia Rajonale e Botës(Libri I, II) Tiranë 2002. 
2. Materiali për seminaret dhe punët praktike(maket i gatshëm) 
 
Literatura plotësuese: 
1. Materiale të gjetura në internet në adresën www.yahoo.com/Regional/. 
2. Atlas Gjeografik i Botës. 
3. Calendario Atlante De Agostini, IGA Novara, 2015. 
4. Materiale të rekomanduara për cdo orë mësimi. 
 
 


